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Hoe uiteenlopend de k o m m e n t a r e n
over het e i n d p r o t o k o l van de besprekingen In
de werkgroep Eyskens ook z i j n ,
niemand kan ontsnappen aan de vaststelling
d a t de vizie en de o p v a t t i n g e n , die de
V o l k s u n i e jarenlang alleen verdedigd heeft,
tans gedeeltelijk gemeengoed z i j n
geworden. De werkgroep h e e f t de e r k e n n i n g
moeten f o r m u l e r e n en op papier
z e t t e n , dat de u n i t a i r e staat voorbijgestreefd
is. Het volstaat even achterom
te k i j k e n , om te zien w e l k e w e g w e hebben
afgelegd. M e t de o p v a t t i n g dat het
unitarisme onleefbaar en onhoudbaar is,
stonden w e jarenlang alleen
en waren w e het m i k p u n t van spot of
verontwaardiging.

HET BEDROG DER GRENDELS
Vandaag is men ons schoorvoetend moeten
bijtreden, alhoewel de w i l om de strukturen
aan te passen aan de erkenning van de feitelijl<heid nog in ruime mate ontbreekt. Deze onwil
om de dingen te zien en te nemen zoals ze z i j n ,
treedt het sterkst naar voor in de zaak van de
grendels.
De voorzitter van de C.V.P. heeft de euvele
moed gehad te beweren, dat de grendel van arVh^} ^^t>'S pozitief kan gebruikt worden, dat
nij in feite een « motor » zou z i j n . Een dergelijke bewering kan ons alleen doen terugdenken aan de dag, dat de kapitulatie van Hertoginnedal voorgesteld werd als een overwin«^ing ...
De grendels komen neer op het prijsgeven
van de vlaamse meerderheid in de belgische
staat; d i t is een onvergeeflijke en onherstelbare politieke fout die het vlaamse volk niet mag
laten begaan.
De vlaamse C.V.P. pakt tans uit met zogenaamde « voorwaarden » voor het invoeren van

de grendels. Dat is een zoveelste slag in het
water; de vlaamse C.V.P. heeft immers de artikelen 3bis en 38bis reeds goedgekeurd in de
senaatskommissie voor de grondwetsherziening. En de gestelde « voorwaarden » veranderen hoegenaamd niets aan de grond van de
zaak : ze zijn niet van aard om het beginsel
zelf van het prijsgeven der vlaamse meerderheid aanvaardbaar te maken. Het is trouwens
zo, dat met deze « voorwaarden » slechts gezwaaid wordt in de hoop dat de publieke opinie er zich door zou laten misleiden.
Drie van deze voorwaarden zijn gewoonweg
ogenverblinding.
Het is nooit de bedoeling geweest, artikel 38
bis op de begrotingen toe te passen; voor delegatie-wetten w i l men «so wie so» een bizondere meerderheid : hetzij de helft plus één in beide taalgroepen, hetzij een tweederde meerderheid; op de dekreten kan het niet toegepast
worden vermits deze niet in het parlement ingediend of gestemd worden, (vervolg biz. 3)

DIALEKT OF
ABN-SCHOLEN ?

CAM PO SANTO
Voor hen die op het kerkhof
van St Amandsberg nog een bezoek brengen aan het grat van
een bloedverwant, wordt aanbevolen ook «en ogenblik te
vertoeven aan de graven van
vele Vlaamse voormannen.
Sektie A: Jan Frans Willems,
dokter F. Snellaert, F. de Pülecyn, Staf Bruggen. In de nabije omgeving: Leo Vmdevogel.
Aan de kapel : Karel Ledeganck, Prudens Van Duyse.
Sektie C. : Frans Tmel, Rosalie
Leveling en Jef Crick. Op de
geheel andere zijde van het
kerkhof vindt men het graf van
dr. Jozef Goossenaerts en nog
verschillende andere bekenden.
Dit beroemde kerkhof, dat
ook nog « Campo Santo »
wordt genoemd, is echter te
weinig bekend en met overzichtelijk. Rond Allerheiligen zijn
er talloze personen die vergeefs
zoeken naar een voor hen bekend graf van een vlaamse pionier. Ook op andere dagen wanneer er veel volk op het kerkhof wandelt zou men de aandacht kunnen vestigen door een
gemeenschappelijk
kenteken.
Op dit gebied is het weer bij
de andersdenkenden dat wij
Vlamingen in de leer zouden
moeten gaaru

door aanbesteding, aan een firma-kleermakerij. Smds verscheidene jaren is dat een brusselse iirma.
i;.r zijn weinig of geen klachten in verband met de afwerking kledi] door deze firma.
Wei moet men aanklagen dat
de afgevaardigde van deze firma wanneer ze in de postkantoren van het vlaamse land komen, om de maat te nemen, aan
te passen of at te leveren op al
de kledingstukken een eentalig
frans etiket aanbrengen.
Smds enkele jaren ergeren
vlaamse postmannen zich aan
dit feit en reeds werd gevraagd
aan de afgevaardigde van de
firma toch zeker de vermelding
Brussel bij te plaatsen wanneer
het kledingstukken voor personeel van vlaamse postkantoren
betreft.
, .
Mag hier tegen volgend .laar
niet geëist worden dat de firma, die de kledingstukken vervaardigt er toch zeker een etiket zou bijdoen met de vermelding in het Nederlands als het
kledingstukken
zijn
voor
Vlaams postpersoneel.
Postmannen uit Vlaanderen.

CEMINORIZEERDE
MEERDERHEID

V.M., Elewijt.

D.H., St Amandsberg.

AAN TE KLAGEN
Het « Kledingsfonds Personeel Posterijen » is verantwoordejijk voor het afleveren van
kledij aan de postmannen. Het
vervaardigen van de uniforrnen
wordt toevertrouwd, wellicht

Ik wil hier verwijzen naar de
taaifaciliteiten voor franstaligen in vlaamse randgemeenten.
Stel je voor dat de Vlamingen
faciliteiten zouden vragen in
Waterloo bv. Wat dan, heren
ministers ? Het voorstel zou natuurlijk verworpen worden en
de Vlamingen zouden weer het
kind van de rekening worden.
En dan willen de heren franskiljons nog een eenheidslijst indienen in 18 andere vlaamse
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gemeenten « om te zien of de
mensen niet akkoord waren om
bij Brussel aan te sluiten ! ». En
dat voor mensen die school gelopen hebben tot 18 of 20 jaar.
Is het niet belachelijk ?
Heb je nu ooit al één demokratisch land geweten waar de
minderheid de meerderheid regeerde met behulp van grendelprocedures ? Is het niet
schandalig dat een volk, dat
60 '/o vertegenwoordigt van de
totale bevolking, geregeerd
wordt door de overige 40 %. Ik
heb er ook geen bezwaar tegen
dat de Vlamingen het Frans als
tweede taal nemen, maar dan
zouden de Walen hetzelfde
moeten doen met het Nederlands. Alle Volksunieparlementairen kennen Frans. Ik zou wel
eens willen weten of dat ook
het geval is met alle P.S.B.-parlementairen, P.L.P.-ers.
en
P.S.C.-ers, evenals F.D.F.-ers.
Dan komen we op een ander
belangrijk punt : de verdeling
van de kredieten. De Walen
spreken steeds van fifty-fifty,
terwijl de Vlamingen toch
recht hebben op 60 % en de
Walen slechts op 40 %, aangezien hun aantal in België. En
als het dan bij fifty-fifty bleef,
maar dan gaan zij soms nog
met 65 % lopen en krijgen de
Vlamingen slechts 35 %, wat de
diskriminatie nog schandaliger
maakt.

,„ ik koop bij

In verband met het interpellatieverzoek van senator G.
Van den Daele dd. 7 okt. 11. betreffende het oprichten van 10
vlaamse scholen in de brusselse
agglomeratie, weze het ons
veroorloofd daaraan enkele beschouwingen vast te knopen.
In wezen is het interne
vlaamse vraagstuk een « krizis
van taalbeschaafdheid», kontrasterend met de frankofone
taalkeurigheid in 't algemeen,
maar vooral scherp afstekend
op de franstalige achtergrond in
de hoofdstad. Daarom hebben
wij ongelijk a priori de ingeweken, volksonbewuste Vlamingen, die hun kinderen sturen
naar frankofone scholen, die
steen te werpen. Laten wij met
een beetje welwillendheid de
diepere motivering van hun
handelwijze onderzoeken om
hun eventueel rechtvaardigheid te laten wedervaren en
die verkeerde neiging met sukses te keer te gaan : « Gesteld,
lezer, dat u om den brode met
heel uw gezin uitwijkt naar
een vreemd taalgebied. Dan
stelt zich voor u op zeker ogenblik de gewichtige kwestie van
het schoolgaan uwer leerplichtige kinderen. Aan welke
school zal u uw voorkeur
schenken ? Aan deze waar het
schoolleven (buiten de lesuren
om) verloopt in een vulgaire en
onzindelijke straattaal of die
waar de gebruikelijke omgangstaal (reglementair) de algemene kultuurtaal is ? »
Indachtig dat de taaiinslag
zijn stempel slaat op de opvoeding en de lezersstijl van het
individu zal u — wellicht als
velen — opteren voor die
school, die naast een soiled onderwijs de nodige waarborg
biedt voor een taalbeschaafde,
verfijnde opvoeding. Welnu de
meerderheid van de halfslach-

tige vlaamse Brusselaars redeneren en handelen niet anders!
Hoe dan het getij in de Zennestad doen keren ? Door bewust en rezoluut te stevenen
in een andere richting. Die
richting ligt in de hoofding van
deze bijdrage vervat.
Mattray

UITDAGING TE
WEMMEL
Een omzendbrief, uitgaande
van een zogenaamde « cercle
culturel » werd aan alle inwoners van Wemmei bezorgd.
Deze « Cercle Culturel » werd
door de franstaligen opgericht
met de bescherming van onze
windhaan - burgemeester Jos
Geurts en wordt gesubsidieerd
door de gemeentekas.
De Vlamingen worden ver.
zocht er ook aan deel te nemen,
maar om een ondergeschikte
rol te vervullen : als kamoeflage te dienen om de subsidie te
verkrijgen.
Vlaamse sportklubs, Davids^
fonds en andere vlaamse verenigingen kunnen niet in aanmerking komen voor subsidies,
want deze doen aan politiek
volgens onze leliaart - burgemeester en zijn ja-knikkers.
Hoelang dulden wij dit tergen nog in onze gemeente ?
V.R., WemmeL

De redaktie draagrt ^een vtt»
antwoordelijkheld voor de inhoud der fi^epubliceerde lezers,
brieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en Inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt eeen briefwisseling gevoerd.

van de redaktie
Brussel, 13 noTember 1969.
Betr.: r o t a t i e p e r s .
Reeds jaren werken we om zo te zeggen set onze
neus tegen een r o t a t i e p e r s aan, aaar nog a l t i j d
komen ve onder de indruk ran de aiachine. Als ze
op topsnelheid d r a a i t , , davert het hele werkhuis
en het spoien van duizenden bedrukte kranten binnen een paar uut t i j d s i s een schouwspel, waar we
nog a l t i j d geboeid naar kijken.
Onze grote r o t a t i e p e r s i s een gevaarlijk monster,
nukkig en onbetrouwbaar. Deze week i s dat gebleken op r r e s e l i j k e wijze : onze goede rriend Jef,
die het monster moet roeden met inkt en papier,
geraakte met de linkerara tussen de c i l i n d e r s .
Het zag er zeer l e l i j k u i t , aaar op het ogenblik
dat wê'^dit schrijven garen de chirurgen hem toch
reeds SO procent kans, dat h i j z*n hand zou mogen houden.
Je k r i j g t je krant thuis en je beseft n i e t , hoer e e l inspanning en soms hoereel tranen er achter
zaten om hem af te krijgen.
Niet alleen die k r a n t . De kraanman in het omgewaaide geraiarte deze week t e Antwerpen, de r u i tenwasser wiens loopbrug het begeren heeft, de
rrachtroerder of de handelsreiziger die men u i t
hun gede^okte wagen heeft moeten losbranden, de
bouwvakker die een balk op het hoofd kreeg : onze welvaa;rt wordt nog a l t i j d betaald met offers
waarvan we ons t e weinig rekenschap geven.
Wie denkt er genoeg aan d i t naamloze front,
waarvan de gevaarlijkste plaatsen bezet worden
door anonieme jongens in blauwe werkkledijj?

W^
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HET BEDROG
(vervolg van blz. 1)
Deze eerste zogezegde voorwaarde is
dus niet eens de schim van een schaduw.
De tweede voorwaarde is louter teoretisch : de alarm-procedure zou geen tweede maal mogen toegepast worden, dus nadat de regering een wetsontwerp of wetsvoorstel naar het parlement zou teruggezonden hebben. Alsof een regering die
paritair samengesteld is ooit een wetsontwerp of wetsvoorstel, dat het voorwerp
geweest is van een motie van wantrouwen vanwege drie-vierden van een
taalgroep, zou kunnen terugzenden naar
het parlement. Dit is natuurlijk uitgesloten ! Een regeringskrizis is heel wat waarschijnlijker.
De derde voorwaarde is al evenzeer een
slag in het water : de eis dat de indieners
van een motie van wantrouwen een tegenvoorstel zouden moeten doen. Dit doet
denken aan artikel 51 van het Kamerreglement; het schrijft voor dat de indiener
van een wetsvoorstel, waaruit nieuwe uitgaven voortvloeien voor de staat, tevens
moet zeggen vanwaar het geld moet komen. Niets is minder moeilijk : men vermindert de kredieten voor landsverdediging met eenzelfde bedrag...
Alleen de vierde voorwaarde die door de
voorzitter van de C V . P . , senator Vandekerkckhove, op zijn perskonferentie werd
gesteld, verdient enige aandacht: artikel
38bis zou niet toepasselijk zijn op de materies die onder «het nationaal imperium»
ressorteren.

W a t betekent d i t ? W a t zijn deze materies ? W i e zal er over oordelen of een
materie al dan niet onder « nationaal imperium » thuishoort ?
Nochtans werd van CV.P.-zijde eerst
de idee vooropgezet dat, in geval van toepassing van artikel 38bis, de materie zou
gedelegeerd worden naar de gemeenschappen. Dit is dus juist het tegenovergestelde !
Dit alles is verward, tegenstrijdig en
dwaas.
Van vlaamse CV.P.-zijde wordt ook nog
beweerd, dat de bescherming van de
vlaamse minderheid in de brusselse agglomeratie de tegenhanger zou vormen voor
de grendelorocedures
Tussen beide aangelegenheden is echter
geen gemene maat : er is geen geldige
vergeliiking mogelijk tussen een loka'e
aangelegenheid, waarbij zowat 300 <^00
Vlamingen betrokken zijn. Overigens
vraagt de C.V.P, voor Brussel geen grendelprocedure, maar alleen de pariteit in
het uitvoerend kollege van de op tp rich+en
agglomeratieraad (niet eens in de schepenkolleges), waaraan reeds de pariteit in
de regering beantwoordt.
Daarenboven heeft de C V P. in de
werkgroep aanvaard, dat het statuut van
Brussel naar de zoveelste kommissie zou
verwezen worden, terwijl de grendels dadeliik in de grondwet zouden ingeschreven worden.
De laksheid van de vlaamse B.S.P. (die
de besluiten van het kongres van Klemskerke aan haar laarzen lapt) en van de
vlaamse P.V.V.-ers in deze uiterst belangrijke aangelegenheid is een ongehoord
schandaal. Zoals telkens en telkens weer
b l i j k t , zijn de vlaamse B.S.P.-ers en
P.V.V.-ers bereid alles te slikken en alles
te stemmen, zonder enige bekommernis

om het vlaamse volksbelang. Een vlaamse
politiek hebben zij trouwens doodgewoon
niet.
Ik moet er vandaag aan herinneren, dat
ik tevergeefs beroep gedaan heb op de
Vlamingen van de traditionele partijen
om een vlaams front te vormen of om
minstens toch ond'^rling overleg te plegen.
Daartegenover hebben de frankofone leden van de werkgroep van hun kant wél
overleg gepleegd en zün zij openlijk samengekomen, in biiziin van de waalse
minister voor
gemeenschaosproblemen
Terwagne, zonder iemand uit te sluiten.
Wanneer dan de vlaamse leden — toen
het reeds te laat was — op initiatief van
een buitenstaander toch samen gekomen
zün, stelden zij een exkluzieve tegen de
Volksunie en bleef minister Tindemans
afwezig.
Alsof het mogelijk zou zün de Volksunie, die momenteel in het vlaamse land,
wellicht reeds de tweede politieke partij
geworden is, te negeren. Alsof een werkelijk vlaams front zonder de Volksunie nog
mogelijk zou zijn.
Geen enkel Vlaams belang wordt gediend door dergelijke enggeestige houding,
die een illustratie is van het gemis aan politieke moed vanwege vlaamse oolitiekers,
die uit schrik voor de reaktie van hun
frankofone partijgenoten met de Volksunie niet durven aan tafel gaan z i t t e n ,
maar die zelf niet eens durven protesteren als hun frankofone partügenoten onder één hoedje spelen met F.D.F en R W .
De Volksunie zal, zoals in het verleden,
haar eigen weg gaan met alleen voor ogen
het algemeen vlaams volksbelang. En met
een gerust geweten krijgt ze de eerstvolgende uitspraak van het vlaamse kiezerskorps tegemoet !
Mr. F. Van der Eist

GEOLOGISCHE RESEARCH
Neen, het gaat niet om minister
Lefèvre, minister voor Wetenschapsbeleid, die zich andermaal
met krasse uitspraken heeft onderscheiden, doch om de ettelijke
miljoenen die de belgische regering heeft gespendeerd of reeds
heeft uitgeschreven ten behoeve
van researchwerk voor het europees projekt inzake een gigantische deeltjesversneller, een projekt dus dat een belangrijke rol
speelt (of zou moeten spelen) in
de europese kemplanning (maar
dan niet in het kader van Euratom).
Aanvankelijk zouden zeven landen aan dit projekt van C.E.R.N.
(Centre europeen pour la recherche nucléaire) deelnemen : Engeland, West-Duitsland, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en
België. Engeland trok zich om financiële redenen terug en nu doen
geruchten de ronde dat ook Frankrijk aarzelt. De overige vijf landen hebben hun deelneming aan
dit mlljardenprojekt bevestigd.
Ons land is vooral happig op verwezenlijking ervan omdat de vestiging van het centrum te Focant
in Wallonië voorzien is. Het verblijf van vele technologen en geleerden brengt inderdaad niet te
onderschatten voordelen voor de
plaatselijke ekonomische ontwikkeling mee. De Walen, die reeds
hun 50 % aandeel in de rijkskredieten overschreden, kunnen over
dit projekt, dat hen nieuwe, bijkomende ekonomische kansen zon
bezorgen, trouwens zedig zwijgen.
Over de al dan niet franse deelneming deden tegenstrijdige geruchten de ronde. Zonder deze participatie (25 tot 30 %) is het projekt
niet verwezenlijkbaar.
Wanneer men de reeds gedane
en reeds voorziene uitgaven in
aanmerking neemt, samen met de
traditioneel belgische wanverhouding inzake verdeling van kredieten tussen Wallonië en Vlaanderen en tevens het waals verzet tegen de uitbouw der vlaamse havens overweegt, dan wordt heel

beroepsHALVE
bekeken
dit spel toch een sinistere mop.
Luik, dat zo ostentatief spekuleert
op Duinkerke en zeker aan de
bazis ligt van het « verdikt » van
de Waalse Ekonomische Raad over
de expansie van Zeebrugge, zou
straks getuige kunnen zijn van
het zoveelste frans verstek op europees vlak. We willen alleen nog
maar eens onderstrepen hoe goed
de Walen de kunst verstaan, hun
regionale expansie in een europees kleed te steken en daarvoor
ook de nodige miljoenen los te
krijgen terwijl Vlaanderen die
kunst blijkbaar niet verstaat. Onder andere omdat bij voorbeeld de
vlaamse havensteden zich nog gedragen als ten tijde der « gemeentenaren »...

BESCHERMING VERBRUIKERS
De Bond van Gezinnen-Verbruikers hield vorig weekend studiedagen over de problemen van de
konsument. Het werd feitelijk een
vaststelling van onmacht, wat in
de eerste plaats te wijten is aan de
konsument zelf. Op deze studiedag
werd namens minister Leburton
medegedeeld dat verscheidene
wetten klaargestoomd worden ter
bescherming van de konsument
(prijsregeling, bescherming van de
handelspraktijken, reeds drie jaar
geleden ingediend .., en bedenktijd inzake afbetaling). Het werd
hoog tijd dat er eindelijk iets zou
gebeuren, al is deze wetgeving-inde-maak nog zeer bescheiden.
We stellen ons trouwens de
vraag, wanneer men de verbrui-

ker ook zal beschermen tegen de
misbruiken van sommige openbare diensten. We denken hier bvb.
aan de post- en telefoondiensten.
De regering zal per 15 november
— vandaag ! — de posttarieven
verhogen ondanks de barslechte
service van deze diensten tijdens
de jongste maanden. Ze gedraagt
zich als zodanig noch min noch
meer als een inciviek. De minister
stelt wel een verbetering in uitzicht, doch de schamele middelen
waarmee hij uitpakt staan niet in
verhouding tot de omvang van de
achterstand bij de post.
Wat valt er trouwens niet te
zeggen over de telefoon, nog een
semi-openbare dienst die hoe langer hoe meer in gebreke blijft en
in welke sektor de jongste tijd
maatregelen werden getroffen, die
het dienstbetoon nog verslechten !
In het tijdschrift van de konsumentenbond werd eens uitgerekend welk verschil er in prijs tussen België en Amerika bestaat.
Een aansluiting in ons land kost
minimum vijf maal zo veel als in
Amerika ! Bovendien hoeft men
na de aanvraag geen maanden te
wachten, de aansluiting gebeurt
bijna onmiddellijk. Wat de interzonale gesprekken betreft : in
Amerika heeft men stelselmatig
het aantal kanalen uitgebreid
naarmate het aantal abonnees toenam, zodat er geen merkbare vertragingen in deze gesprekken ontstaan. In België acht men het echter logisch, het aantal kanalen niet
aan te passen zodat interzonale telefoonverbindingen steeds moeilijker en steeds trager tot stand komen. Toppunt is wel dat men de

duur van de interzonale gesprekken tussen twee partikuliere abonnees onbeperkt heeft gemaakt tegen een eenvormige prijs, zonder
verhoging van het aantal kanalen,
zodat tans een zeer gering aantal
personen door het voeren van lange telefoongesprekken (die toch
niet duurder kosten) een hele interzonale verbinding kan blokkeren.
Ook hier geldt het slecht belgisch devies : peperdure rekening
voor steeds minder dienst. Wanmeer zal men de telefoongebruiker
beschermen tegen deze praktijken,
die in feite op diefstal neerkomen?
En wanneer zal men een einde
maken aan de overdreven centralizatie, die o.a. ook in de postsektor mede de oorzaak is van de vertragingen, die de jongste weken de
vorm ran een schandaal aannemen ?

DECENTRALIZATIE?
De steeds beloofde doch nooit
verwezenlijkte decentralizatie is
ook in het Rode Kruis aan de orde
gesteld. Men had ze na veel palabers en eindeloos vlaams geduld
voor na de vakantie beloofd, doch
intussen is het november geworden en nog steeds hoort men niets
van de beloofde hervormingen.
Het patroon dat als bazis zou dienen was eenvoudig de splitsing die
zich in de Bond der Grote en Jonge gezinnen heeft voltrokken. Dat
blijkt voor sommige Rode Kruistopmensen een te bittere pil te
zijn, zonder te spreken van de unitaristen door dik en dun die achter
de schermen op voortdurend uitstel aandringen. Voor ons niet gelaten doch al die ellende en al dit
mateloos tijd- en energieverlies
bewijzen ad absurdum hoezeer er
ons in dit land slechts één aanvaardbare oplossing overblijft, een
federale hervorming, die aan heel
wat mizerie een einde zou maken.
We moeten niet alleen vechten
tegen de voorgenomen grendels in
de grondwet doch ook tegen de vele zichtbare en onzichtbare grendels in heel deze unitaristische
jan- en knoeiboel.

WM
»
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Volksunie en B.R.T.

langs een
baskische
omweg...

'Mil

il

'•I

(W. luyten) Een jong baskisch nationalist werd een paar weken geleden door
een uitzonderingsrechtbank ter dood
veoordeeld. Men weet misschien niet
dat de uitzonderingswetten toelaten dat
voor de militaire rechtbank geen bewijzen nodig zijn. «De stellige indruk
van de heren rechters volstaat». De
vertoning werd ditmaal ook weer achter gesloten deuren opgevoerd. Het
eindrezultaat wordt daar nog zelfs niet
altijd via de radio meegedeeld.
Erger is dat diezelfde uitzonderingswetten toestaan dat binnen de 12 uur
kan overgegaan worden tot terechtstelling...
Franco, wel erg gevoelig voor de
openbare opinie
(Gibraltar-grieven,
E.E.G.-wensen), houdt niet erg van die
averechtse reklame die de baskische
nationalisten hem bezorgen. Daarom
zond de Volksunieparlementsfrakties
reeds dezelfde dag van de bekendmaking van dit doodsvonnis een protesttelegram aan de spaanse ambassadeur.
Dit officieel partijprotest werd ook
doorgegeven via de gewone wegen aan
radio en T.V. Voor de zoveelste maal
brutale sabotage in de informatieopdracht door de driekleuren-B.R.T. Geen
melding van het feit dat de Volksunie
hier dadelijk reageerde. Een dag later
overvloedig B.R.T.-nieuws rond een
gelijkaardig initiatief van kardinaal
Suenens, het leuvens K.V.H.V. en zelfs
de in Vlaanderen 1 % vertegenwoordigende kommunisten.
Ons kamerlid De Faca, die reeds bij
zijn UNO-missie in New-York stappen
ondernam om de baskische verdrukten
tot op dit niveau te doen doordringen
deed een parlementaire tussenkomst
waarin hij vroeg dat de minister van
Buitenlande Zaken zou optreden bij zijn
soaanse kollega ten gunste van de met
de dood bedreigde jonge Bask.
De minister was zalvend welwillend.
Ook dit was weer geen nieuws voor de
partijkaartenlieden van de B.R.T.
Ondertussen vernam men via de
kranten hoe de zaak verder evolueerde.
De doodstraf werd omgezet in 30 jaar.
Uit baskisch nationalistische kringen
vernamen wij echter ondertussen wat
meer achtergronden in deze zaak. Het
betreft hier in feite een geweldig opgeschroefde zaak. Genade lijkt dus
enkel maar een toegeving. Ondertussen
zullen nog een ganse reeks Basken, in
de gevangenis op hun vonnis wachtend,
bovenmatig veroordeeld worden. Op 15
december zal echter het proces doorgaan van een E.T.A.-strijder genaamd
Izko, wiens hoofd de spaanse inkwizitoren wel moeten hebben! Eén in de
reeks — dan toch «maar één» — terechtstellen kan de spaanse facies wat
minder schenden voor de buitenwereld
van E.E.G. en co. Het procédé is wel
handig maar smerig. Die buitenwereld
weze verwittigd.

De grote « Phenix-Works »

drukke
dagen voor
naessens
»

•

'(aco) Sedert enkele dagen staat de
beheerder-direkteur-generaal van de
Bank van Parijs en van de Nederlanden,
Maurits Naessens, op verschillende manieren in het centrum der belangstelling.
Vorige week vrijdag staakten de arbeiders van het nabij Luik gevestigde
metaalverwerkende bedrijf « Phenix
Works », omdat uitgelekt was dat Naessens onderhandelingen voerde over wat
de stakers ten onrechte als de opslorping van hun bedrijf beschouwden.
In werkelijkheid had Maurits Naessens
besprekingen op gang gebracht tussen
« Phenix Works » en de « Société Métallurgique Hainaut-Sambre » eensdeels,
en de « Koninklijke Nederlandsche
Hoogovens » anderzijds. Doel is de op-

richting van een nieuwe maatschappij,
waarin de drie genoemde firma's zouden
participeren. De besprekingen duren
voort
. , ,.
De manier waarop dit is uitgelekt,
moet de zenuwen van Maurits Naessens
op een zware proef gesteld hebben. De
bedoelingen van de Bank van Parijs en
van de Nederlanden waren in een verkeerd daglicht gesteld, al dan niet door
het toedoen van de voorzitter van het
Overlegkomitee van de Belgische Staalnijverheid. Het feit dat kritizerende
vakbondleiders tot dezelfde opinie behoren als de beheerder-direkteur-generaal van de Bank van Parijs en van de
Nederlanden moet deze laatste wel biezonder onaangenaam verrast hebben.
Temeer omdat hij in het verleden reeds
eenmaal in het kruisvuur van de socialistische en kommunistische kritiek gelegen had. Het was in de tijd dat, door
bemiddeling van de Bank van Parijs en
van de Nederlanden, de duitse staalmagnaat Flick een belangrijke participatie verworven had in de « Société Metallurgique Hainaut-Sambre ».
In de na-oorlogse processen had Flick
het lot gedeeld van alle Ruhr-baronnen:
onteigening, gevangenschap, enz. enz.
Socialisten en kommunisten vonden
hier een ideaal tema voor literaire uitweidingen in de bekende stijl.
Terwijl Naessens tijdens het weekeind het nodige moest doen om de berichtgeving over zijn rol in de zaak
Phenix - Works - Hoogovens - Hainaut
Sambre in het juiste daglicht te laten
stellen, kreeg hij nog andere moeilijkheden met de nieuwsmedia.
De redakteurs die tijdens het weekeind berichtten over Naessens, ingreep
in de politiek — hij nodigde de vlaamse
mandatarissen van (slechts) drie partijen uit — waren niet erg gelukkig
geïnspireerd toen aanvankelijk de naam
van de Bank van Parijs en van de Nederlanden steeds werd toegevoegd aan
die van Maurits Naessens.
Tijdens de daaropvolgende uren en
dagen is geleidelijk-aan die overbodige
en voor de « Paribas » niet aangename
volledige titulatuur weggevallen. Tenslotte werd ook Naessens' naam zelf
weggelaten ! (cf. «Le Soir» van donderdag).
Metallurgie Hoboken

Vlamingen
slechter dan
kongolezen?
(aco). Er is nog nooit zoveel Nederlands op een algemene vergadering van
N.V.
Metallurgie Hoboken gesproken
als op die welke onlangs te Brussel
plaats had.
Het belangrijkste feit was de aankondiging van de aanstaande fuzie tussen
Metallurgie Hoboken en een andere
grote producent van non-ferrometalen
en afgeleiden : N.V. Overpelt-Lommel
en Corphalie. Samen stellen de twee
maatschappijen 8 tot 9.000 man personeel te werk. Hun produktiebedrijven
liggen in de provincies Antwerpen en
Limburg, door hun participaties en via
de moedermaatschappij die hen beheerst, de Société Générale de Belgique,
hebben ze vertakkingen die de nationale en europese grenzen overschrijden.
Indien we er niet in slagen de tans ingeleide fuziebewegingen te doen verlopen volgens lijnen die de ekonomische
en technologische substantie van onze
eigen gemeenschap verrijken, zal het
hoog tijd zijn om met de uiterste
krachtdadigheid aan het noodsein te
trekken. Voor de vakbeweging en voor
de vlaamse politieke aktie-centra is dit
een zaak van het allergrootste belang.
Dat kan akuut worden indien zou
blijken dat er na deze eerste fuzie nog
een andere komt. waaraan, naar men
zegt, ook de Union Miniere, de Compagnie Asturienne des Mines en de Société de Prayon zullen deelnemen Zelfs
indien het vooralsnog zulk een vaart
niét neemt, moet tijdig verhinderd worden dat de in Vlaanderen nog veel te
zeldzame produktiebedrijven met internationale allure zouden weg-gefuzioneerd worden naar Wallonië.
Deze problemen kregen meer reliëf
dan vroeger voor de algemene vergadering van Metallurgie Hoboken tijdens
welke een antwerps wisselagent, de h.
Wilfried Dierickx, pertinente vragen
stelde over het interne taalgebruik in
het bedrijf. Naar uittredend prezident
De Merre verzekerde staat het ongeveer
180 ingenieurs van het bedrijf vrij zich
in hun relaties met de direktie te bedienen van de taal die ze verkiezen. Wetenschappelijke en andere rapporten
mogen volgens De Merre net zo goed
in het Nederlands als in het Frans gesteld zijn. Hij beweerde dat de nederlandstalige ingenieurs in de meerderheid zijn en dat ze geen taaldwang on-

dergaan. Wat we betwijfelen, en waarop we scherp zuUen letten.
Voorzitter De Merre — Vlaming van
afkomst — wordt opgevolgd door een
Waal, Paul-Emile Corbiau, die Nederlands kent, ofschoon minder goed dan
zijn voorganger. Hij dient de taal van
de overgrote meerderheid van zijn medewerkers beter te leren, hij moet er
zich vloeiend en met zwier leren in uitdrukken. We aanvaarden niet dat deze
man van de Société Générale zich tegenover Vlaanderen een houding zou
aanmatigen die men al lang niet meer
durft aannemen jegens de Kongolezen.
Indien het nodig is hem dit met grote
energie te verduidelijken, willen we er
ons mee gelasten.
•

Naar betere machtsverdeling

de
zaak
brutina
(aco). De interpellatie van volksvertegenwoordiger Simonet over de cessie
van een pak aandelen der Bank van
Brussel, voorheen in het bezit van Brufina, tans in het bezit van de Algemene
Bank Nederland, is niet nutteloos geweest. En zulks ofschoon de socialistische interpellant er volstrekt niet met
de blote koUektivistische vuist op los
gegaan is.
Een zeker rezultaat is vervat in de
meerderheidsmotie ingediend door Califice, Posson en Geldolf : Ze akteert de
verklaring van minister van financiën
Snoy dat de regering aan de Kommissie
De Voghel zal vragen een voorstel tot
wijziging van de wetten op het banken het spaarwezen voor te leggen.
Dat is wel maar een lijdzame tekst,
en hij neemt ons wantrouwen niet weg.
Meer dan twee jaren geleden deden de
toenmalige ministers Henrion en Van
Offelen de belofte dat de regering een
wetsontwerp zou neerleggen met het
oog op de wijziging van de bankwetge-

ving. Men heeft er sedertdien niets
meer van gehoord, tot Simonet's medeinterpellant, Califice, deze vergeten belofte uit sedert lang opgeborgen parlementaire akten opnieuw te voorschijn
haalde.
Voor de Volksunie is dit een gelegenheid om zich eerstdaags in te schakelen
in een voorbereidend wetgevend werk
dat er toe moet leiden de op het bankwezen wegende kapitalistische erfpacht
af te wentelen. De demokratizering van
de ekonomie moet beginnen aan de top
van het bankwezen, in de struktuur en
de samenstelling van de Bankkommissie, en in de uitbreiding van haar bevoegdheid.
Voor het overige is Simonet's interpellatie een voorbeeld geweest van een
opzettelijk parlementair «take it easy».
Hij vroeg tevergeefs uitleg over een geschil dat naar aanleiding van Brufina's
operatie gerezen is tussen de Bankkommissie en de Nationale Bank, maar als
minister Snoy er niet op inging drong
de ditmaal weinig nieuwsgierige volksvertegenwoordiger niet aan. Op zijn bewering dat er spraak was van een fuzie
tussen de Bank van Brussel en de Kredietbank werd alleen geantwoord door
de Kredietbank, die volgende dag een
logenstraffing liet verschijnen. Een logenstraffing die wel de fuzie, maar niet
de voorschriidende internationale samenwerking uitsloot.
De Kamer en het soevereine volk zijn
er feitelijk niet zo veel wijzer bij geworden, maar het is al iets dat zonder
tegenspraak in de Kamer kon gezegd
wor<J»^n wat voordien alleen op barkrukken rond het brussels beursgebouw gefluisterd werd : Namelijk dat de voorzitter van Brufina, graaf Paul de Launoit, aan de groep Lambert heeft voorgesteld de helft van Brufina's participatie in de Bank van Brussel over te
nemen. Hierop ging baron Lambert niet
in. Toen wendde de Bank van Brussel
zich tot de Algemene Bank Nederland
— aldus Simonet — en bood haar de gelegenheid om in haar kapitaal deel te
nemen.
Over het verder verloop van deze
zaak zullen we het vlaamsnationale publiek op de hoogte houden. Vast staat
dat de Bank van Brussel haar sedert
jaren durende pogingen voortzet r-n
Brufina's voogdij van zich af te schudden, en dat aldus een evolutie in het
traditionele belgisch bankwezen is los
gekomen die we moeten trachten te
oriënteren in de richting van een minder ekskluzieve financiële machtsverdeling.

Vreetzaam overleg
Ze zijn bijeen geweest, de vlaamse kleur politieker s uit de werkgroep ,
Eyskens. Met dagen vertraging op de bi^nkomst van het waals front inf^
de Cercle Gaulois. Op uitnodiging van bankier Naessens. Bij een vretentje in een brussels restaurant. Zonder de Volksunie.
Om er te voeren — naar een van de disgenoten aan de « Standaard »
wist te vertellen — een « tipisch gesprek van vlaamse intellektuelen ». Ge
hoort al van hier hoe tipisch, vlaams en intellektueel iemand gelijk Jos
Van Eynde het daar allemaal zal uitgelegd hebben...
Een « tipisch gesprek van vlaamse politiekers » is het alvast niet
geworden : de heren hebben de tafel en de franse wijn blijkbaar zoveel
eer aangedaan, dat er geen tijd of gelegenheid overbleef om zich ernstig
met andere dingen in te laten. Over de grendels waren zij het roerend
eens : de Walen krijgen ze. Custers drukte tussen dessert en koffie nog
eens de vrome wens uit, dat tenminste dan toch waarborgen zouden
gegeven worden aan de vlaamse minderheid te Brussel. De heren vonden op dat ogenblik de cognac véél belangrijker en dus hebben ze Brussel maar Brussel laten wezen en verzaakten ze — loom en verzadigd —
aan iedere konkrete eis of afspraak terzake.
Het « tipisch gesprek van vlaamse intellektuelen » raakte eventjes —
speels en zonder al te veel kopzorg of engagement — het probleem van
de franstalige eenheidslijsten in de randgemeenten aan. Daar de genodigden op dat ogenblik hun aandacht moesten besteden aan het opsteken van de sigaartjes, lieten ze het probleem maar samen met de vaat
door de kellner van tafel dragen.
Bankier Naessens had de Volksunie niet uitgenodigd ? Inderdaad neen.
Maar ergens zegt onze kleine vinger ons, dat Naessens wél een uitnodiging aan de Volksunie had willen sturen, maar dat daarvan niets in huis
is gekomen omdat hij bijvoorbeeld op een krachtig veto van de kleurpolitiekers is gestuit. Hebben we het mis voor ? We geloven het niet I
En we menen dus waarheidsgetrouw te mogen besluiten dat de kleurpolitieke tafelgenoten geen vlaams front wensen. Zij blijven zich tn
halsstarrige kortzichtigheid
verzetten tegen ieder algemeen vlaams
overleg. Terwijl aan de overkant, bij de Walen, een eenheidsfront van
alle partijen tot en met F.D.F.-R.W. tot stand is gekomen, wensen de
vlaamse gezellen van de grendel niet, dat hun lekkere etentjes en hun
tipische gesprekken van vlaamse intellektuelen gestoord worden door de
Volksunie.
Dat ze de Volksunie voorbijgaan, kan ons eigenlijk geen barst schelen;
ze verhogen zodoende alleen maar de kans dat de Volksunie hen voorbij
gaat bij de eerstvolgende
verkiezingen.
Maar dat ze Vlaanderen's pozitie verzwakken, door zich blijvend te
veYzetten tegen een echt vlaams eenheidsfront, is gewoonweg een misdaad.
dia Genes.

DE ABONNEMENTENSLAG
Dat we de achterblijvers in deze rubiiek een paar keer
aan de kaak hebben gesteld, heeft blijkbaar dan toch een
gunstige weerslag gehad : ze zijn aan het werk
geschoten.
Met één enkele uitzondering
nog, één arrondissement
dat
volhardt in de boosheid : Roeselare-Tielt.
Wie wil daar
absoluut het mik-punt worden f
Het klassement ziet er tans uit als volgt :
Antwerpen,
Oudenaarde, Brugge, St Niklaas, Brussel, Mechelen,
Leuven, Kortrijk, Aalst, leper,
Oosiende-Veurne-Diksmuide,
Turnhout,
Hasselt-St Truiden, Tongeren-Maaseik,
GentEeklo en Dendermonde.
Dat men vooraan staat in deze
volgoide, hoeft echter nog geen reden tot voldaanheid
te
zijn : goedgeklasseerde
arrondissementen
danken
hun
plaats doorgaans aan het werk van een of hoogstens een
paar mensen, van enkele pi'opagandisteti.
Met lof aan de
arrondissementen
springen we dan ook voorlopig
nog
uiterst karig om.
Lof echter wél voor enkele afdelingen : Broechem,
St
Andries,
St Niklaas,
Erps-Kwerps,
Antwerpen-Stad
en
vooal St Maria-Horebeke.
Hier zitten de mensen,
wier
verdienste het is dat cijfers de hoogte ingelopen
zijn.
Deze afdelingen liggen zowat over bijna het hele vlaamse
land verspreid, tot en met in de streken die de reputatie
genieten « dat ze moeilijk te bewerken zijn ». Een aansporing te meer voor de achterblijvers
in de
gemakkelijker
gebieden...

Propagandisten,
in de strijd tegen de
grendels
Steunt ons financieel:

WERFT
NIEUWE ABONNEES

Niet alleen
De Volksunie is de enige partij die zich tegen de grendels
verzet, m a a r zij staat allesbehalve alleen in Vlaanderen :
ook de grote kuituur- en strijdorganizaties willen v a n geen
grendels weten. Bladen die
doorgaans de C.V.P. en de reger i n g steunen, hebben de jongs t e dagen artikelen geschreven
m e t een pen, die in Volksunieh a n d niet scherper zou zijn.
Zo zegde D.W. in de «Gazet
van Antwerpen » : « Men is totaal op de verkeerde weg. Die
grendels zijn nefast, zowel voor
Vlaanderen als voor de vlaamswaalse samenleving. Ze m a k e n
öe Vlaamse meerderheid n u m e riek waardeloos en zullen de
vlaams-waalse tegenstellingen
verscherpen... Met schijnargu«lenten en b e p e r k e n d e voorwaarden die de C.V.P. alleen
aanvaardt en die dus waardeloos zijn, de grendels blijven
verdedigen, komt n e e r op h e t
verloochenen van de partij-autonomie en wordt de zoveelste
ontgoocheling ».
Wie zegde daar ook weer dat
alleen « e e n handvol ekstremisten » tegen de grendels waren ?

Fiimaktie Brussel
De Vlaamse jongerenklub
Hendrik Conscience t e Brussel
heeft een onderzoek ingesteld
n a a r de taaiverhoudingen in de
brusselse bioskopen.
De uitslag van dit onderzoek
aal wel niemand verbazen : d e
hoofdstedelijke bioskopen voeren h u n publiciteit eentalig-

frans ; de publiciteits- e n aktualiteitsfilmen zijn eentaligfrans ; h e t personeel is overwegend franstalig enzoverder enzovoort. De fransdolheid van de
brusselse kinema-uitbaters gaat
zo ver, dat herhaaldelijk de

wettelijke
veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld inzake
mededelingen aan het publiek)
worden overtreden.
De brusselse jongeren gaan
daar w a t aan doen. Desnoods
m e t spektakulaire akties.
We hopen dat ze daarbij
r u i m e steun zullen krijgen niet
alleen van de vlaamse opinie,
m a a r daadwerkelijk ook van de
vlaamse arbeiders en bedienden
in de hoofdstad, en van de
vlaamse bioskoopbezoekers.

Geen grendels
Vandaag en morgen worden
over gans het vlaamse land
honderdduizenden
pamfletten
tegen de grendels verspreid. Alle afdelingen en alle propagandisten van de Volksunie hebben
zich t e r beschikking gesteld
voor deze aktie, die binnen een
periode van 48 u u r een stroom
v a n voorlichting over Vlaander e n zal brengen. We r e k e n e n e r
op en w e zijn er van overtuigd,
dat zondagavond h e t allerlaatste pamflet van de reusachtige
oplage ergens in een bus of onder een deur geschoven is.
Deze aktie zal in de komende
dagen e n w e k e n aangevuld
worden m e t affiche-kampanjes
en voorlichtingsvergaderingen.
De kleurpolitiekers die zich
lenen voor knechtenwerk inzake de grendels, k u n n e n e r alvast op rekenen dat we d e
vlaamse openbare m e n i n g tegen hen zullen mobilizeren.
Op de vier middenpagina's
v a n dit blad d r u k k e n wij h e t
pamflet af dat vandaag en morgen wordt verspreid.

Luchthaven Deurne
De antwerpse luchthaven is
de derde belangrijkste van h e t

land. In antwoord op een parlem e n t a i r e vraag van Wim Jorissen, moest minister B e r t r a n d
toegeven dat het aantal passagiers per luchthaven in 1968 er
als volgt uitzag : Zaventem
bijna twee en een k w a r t miljoen, Oostende bijna 351 duizend, Deurne en Grimbergen
meer dan 52 duizend. Ver daarachter volgen Charleroi met 22
duizend, Gent met 13 duizend,
St Hubert met 11 duizend, Spa
en Luik m e t iets meer dan
achtduizend.
B e r t r a n d wil Deurne weg.
Het is de enige luchthaven die
geen toelagen krijgt. Maar zij
bloeit desondanks. Dat is een
doorn in brusselse ogen en de
Limburger B e r t r a n d werpt zich

eens te meer op als uitvoerdef'
van brusselse bevelen.

I.T.T.-Toren
Van den Boeynants heeft momenteel weer last met een deej
van het brussels publiek e n
eens te meer gaat het om « zakelijke» dingen. Er zijn h^el
w a t gegronde bezwaren gerezen tegen de oprichting v a n
een nieuw torengebouw, de zogenaamde IT.T.-building die
Ter Kamerenbos zou ontluisteren.
Het zal niemand verbazen
dat de gewezen premier, brusselse schepen en keiharde zakenman de zijde heeft gekozen
van big bussiness...

BEDOELING
H€t gaat helemaal niet om iets wat uitzonderlijk zou zijn Om
iets wat maar eens per eeuw, en dan nog met zeldzame mensen
xou gebeuren. Integendeel ! Al is het niet iets alledaags voor de
alledaagse onaandachtige mens, het is een zeer gewone ervaring
Want iedereen die kijkt en luistert naar zijn medemensen merkf
dat zij, hopelijk maar nu en dan, onaanvaardbare dingen doen,
zich niet in het minst schijnen te bekommeren om wat wij toch
terecht van hen mogen verwachten, schijnbaar vanzelfsprekend
b e l e d i g zijn, of ons gewoon als straatvuil menen te mogen be- \md.(
handelen.
^ —'
Wie het onaanvaarbare niet aanvaardt, wie het kwetsende afweert, wie iemand die met straatvuil o m ^ a t beschouwt als een
yuilpoes ( straalkeerders behoren tot de meest nuttige elemenïen van onze maatschappij, wie nu en dan aan het brussels
zuidstation op de tram wacht geraakt daar grondig van overïuigd ! ) krijgt in het beste geval te horen dat het allemaal nieÉ
zo verkeerd bedoeld was. En daarmee kan men het dan doen.;
Zelfs in die gevallen waarin het ook voor wie het doet overduidelijk moest zijn dat het om iets onaanvaardbaars ging, dat zijn
woord of gebaar volledig ten onrechte kwetsend was, dat zijn
minachting in zijn woorden ingebrand was.
Het is wel vrij algemeen bekend dat onze tijdgenoten het als
een van hun grote ontdekkingen beschouwen dat zij een nieuwe,
en eindelijk juiste en definitieve vizie hebben op de eenheid in
de mens tussen geest en lichaam. Gezien het weinige dat men
tegenwoordig nog wenst te weten over het verleden is een klein
vraagteken naast een dergelijke bewering niet helemaal overbodig. Het lijkt echter wel heel waarschijnlijk dat men tegenwoor- ^ , ,
dig enkele meer nauwkeurige formul/er/n heeft gemaakt, o m / ^ U I t l ^
die daarna even gedachteloos verder te gebruiken. Zoals dat a r
,ƒ
altijd met formuleringen is gebeurd, hoe mooi en belang^vek''
kend die ook waren en zijn.
Het eigenaardige is echter dat de diepzinnige of de gedachïeloze herhalers van dergelijke formuleringen het zonder meer
aandurven,, als het past, een beroep te doen op iets wat helemaal
niet meer past in hun vizie ! Want aan hun bedoelingen mag L;U*Ï
nooit worden getwijfeld. Ook al steunt de bewering dat ^ "^^^^'^
nauwelijks merkbare werkelijkheid van de adem waarmee zij die ^ ^ - ,
woorden uitspreken.
(^ArO*- t«^i
Al het menselijke is onbeschermd, niets van wat we doen \il{^aA H-'
onbedreigd veilig, want alles is ten slotte dubbelzinnig, is vat4 {.LjC
V^'^
baar voor misverstand of voor een verschillende interpretatie
Zelfs de woorden in het woordenboek zijn uiteindelijk niet veilig in de vaste betekenis die zij daar hebben, want de taal leeft
voort buiten de woordenboeken en de woorden leven en veranderen mee. Zo zou het een droomparadijs zijn als wij alle woor..
den als zonder meer betrouwbaar konden beschouwen, als wij
ieder beroep op de goede bedoeling konden zien als de verlossing uit elk konflikt. Maar ons ja-woord is geen echt of zelden
een blijvend ja, en ons neen is geen neen I Wie de onwetende
speelt bedrijft vaak alleen maar wat hij als diplomatie beschouwt. Wie zich op de bedoeling beroept verbergt vaak alleen
maar zijn echt opzet of verontschuldigt zijn gedachteloosheid
en oppervlakkigheid 1
Ongetwijfeld is de bedoeling die een mens heeft heilig, maar
maar dit « heilig geheim > kan alleen maar aanvaarden die hei
tevoren al vermoedde 1 Een bedoeling geldt slechts in een sfeer
van vertrouwen • daarbuiten is het een leeg woord. Wat een
mens is en wil spreekt uit heel zijn doen, uit al zijn woorden,
uit zijn kijken en uit zijn luisteren, ü i t zijn moed, maar ook
uit zijn laöieid.
NEMROD

De kempische B.S.P.-volksvertegenwoordiger Cools heeft
zich bij die eis aangesloten,
omdat Simonet beheerder is
va-, kapitalistische ondernemingen.
We denken dat de hele rel
koelen zal zonder blazen. Maar
ze biedt een uitstekende gelegenheid om eens te herinneren
aar het feit dat Simonet beheerder is van M B.L.E., dat
deze firma goeddeels tot het
Philips-imperium behoort en
dat een van de onderkoningen
in dit imperium Van den Boeynants heet.
De heren ontmoeten mekaar
nog op andere plaatsen dan in
de politieke arena!

SPOOR DOOR
.WAASLAND
Sinds jaren zijn in het Waasland alle schikkingen getroffen
©ri de spoorlijn AntwerpenGent te modernizeren en aan te
passen. De waterlopen zijn
overbrugd voor dubbelspoor.
De gronden voor dubbelspoor
zijn onteigend. De nieuwe bruggen in de E-3 werden berekend
©p dubbelspoor.
Alles is er dus, behalve het
dubbelspoor. En het ziet er
naar uit, dat het nooit zal komen : op het trajekt LokerenGent zou het enkelspoor bewaard blijven, met alle kwalijke gevolgen van dien .
De reden van deze waanzin ?
De Walen, vooral die uit Henegouwen, en de Brusselaars
verzetten zich tegen een dubbelspoor doorheen het Waasland.

STAATSMANSWIJSHEID

EN WEER DUINKERKE
De Walen en de Brusselaars
willen te allen prijze een verbinding via Brussel-DoornikEijsel naar Duinkerke. Voor de
modernizering van deze lijn
eisen ze volstrekte prioriteit.
En die krijgen ze ook!
Dank zij het waals en brussels gestook werd de modernizering van de lijn Gent-Kortrijk reeds tegengehouden. En
hetzelfde gestook wil nu ook
beletten, dat het vak Antwerpen-Gent tot een volwaardige
dubbelspoorverbinding
zou
worden uitgebouwd.
Op langere termijn en in een
breder opzet willen do Walen
en de Brusselaars beletten, dat
de verbmdingswegen tussen
Kederland of de duitse industriegebieden enerzijds en de
toekomstige kanaaltunnel anderzijds over Vlaanderen zouden lopen. En op kortere termijn trachten zij Antwerpen
20 sterk mogelijk te benadelen
en Duinkerke te bevorderen.
Wat moet dat straks worden
wanneer de Walen — dank zij
de knechtenmentaliteit van de
kl€urpolitiekers uit Vlaanderen
•— over de grendel beschikken ?

GOED GEZIEN !
We schrokken ons bijna een
aap toen we verleden maandag
in « De Gazet van Antwerpen »
volgende titel in kanjers van
letters op vijf kolom breedte te
lezen kregen : «Houben, meid
voor alle werk ».
Dat Houben meid voor alle
werk is, en m de eerste plaats
voor het vuile grendelwerk,
kan bezwaarlijk een nieuwtje
worden geheten. Maar om dat
zo levensgroot in een katolieke
krant te mogen lezen, blijft
toch wel een sensatie.
Nou ja, « bijna » een sensatie
D ' Houben waarover het ging
is een Beerschotspeler en de titel prijkte op de sportpagina.
Maar hebben de sportjongens
van de « Gazet >» heus geen enkele bijbedoeling gehad en
geen binnenpretje, toen ze die
titel uit hun mouw schudden ?

NU jA, DIE GRENDELS ! AKKOORD DAT HET EEN ONDEMOKRATISCHE SMEERLAPPERIJ IS. MAAR OVERDRIJFT DE VOLKSUNIE NIET
EEN BEETJE ? ZULLEN WE GAUW SAMEN EENS UITZOEKEN.
DE GRENDEL VAN ARTIKEL 38BIS — DE ZOGENAAMDE ALARMBEL
— ZAL DOOR DE WALEN KUNNEN GESCHOVEN WORDEN VOOR
PRAKTISCH IEDER WETSONTWERP DAT HEN NIET AANSTAAT. V.U.VOORZITTER VAN DER ELST HEEFT TIJDENS DE LAATSTE VERGADERING VAN DE KOMMISSIE-EYSKENS WAARAAN HIJ DEELNAM. DE
VLAAMSE CV.P.-ERS DE VRAAG GESTELD : EN WAT. MIJNHEREN,
ALS HET DE WALEN BELIEFT OM DE GRENDEL TE SCHUIVEN OP BIJVOORBEELD DE UITBOUW VAN ONZE HAVENS ? DE HEREN BEPERKTEN ER ZICH TOE. SCHAAPACHTIG TE GRINNIKEN.
HETANTWOORD IS NOCHTANS ZEER DUIDELIJK : INDIEN DE WALEN EEN GRENDEL IN HANDEN KRIJGEN, WAARMEE Z E ^ N Z E HAVENTOEKOMST KUNNEN AFSLUITEN, DAN IS HET UIT MET BAALHOEKPROjEKTEN EN ZEEBRUGSE HAVENPLANNEN.
WIE IS ZO NAÏEF TE GELOVEN DAT DE WALEN, OMWILLE VAN BIJVOORBEELD DE « NAT ION ALE SOLIDARITEIT », HUN HANDEN VAN
ONZE HAVENS ZULLEN HOUDEN ?
LUISTER NAAR WAT ENKELE DAGEN GELEDEN OP EEN P.L.P.-VERGADERING,
IN AANWEZIGHEID VAN GEWEZEN MINISTER
TOUSSAINT — EEN DER WAALSE P.L.P.-KOPSTUKKEN — WERD GEZEGD : DE WAALSE P.L.P. ZAL WAKEN OVER DE SUPRA-NATIONALE BINDINGEN VAN WALLONIE'S EKONOMIE EN INFRASTRUKTUUR ; DE EUROPESE EKONOMISCHE STROMING DIE VERTREKT
VANUIT DE FRANSE HAVENS MAG NIET ONDERVANGEN EN AFGELEID WORDEN DOOR HAVENWERKEN IN HET VLAAMSE LAND, OP
KOSTEN VAN DE LANDSBEGROTING.
NAUWELIJKS EEN PAAR DAGEN VROEGER HAD DE HEER CLERDENT, GOEVERNEUR VAN DE PROVINCIE LUIK, IN EEN TOESPRAAK
GEZEGD DAT WALLONIË EEN GOEDE VERBINDING MET DE ZEE
MOET HEBBEN, DAT ANTWERPEN GEEN TOEKOMST BIEDT. DAT HAVENEILANDEN ZOALS VOORZIEN IN SOMMIGE ZEEBRUGSE PLANNEN GEEN OPLOSSING BETEKENEN EN DAT WALLONIË ZICH DUS
OP DUINKERKE MOET RICHTEN.
IS DAT AL DAN NIET KLARE TAAL ? EN MOGEN WE EVEN HERINNEREN AAN DE REUSACHTIGE GOODWILL- EN
PROPAGANDAKAMPANjE DIE IN DE WAALSE SINDIKALE MIDDENS G E V O E R D
WORDT TEN BATE VAN DUINKERKE?

Weldra — omstreeks 8 december — zal de
postbode het kwtjtschrift voor de hernieuwing
van het abonnementsgeld voor 1970 aanbieden.
Het hoeft niet gezegd dat wij het ten zeerste
op prijs stellen dat al onze abonnees hun abonnement zouden hernieuwen. Ons blad is immers de meest onontbeerlijke grondslag waarop de organizatie en de slagvaardigheid van de
partij steunt. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor ogen mag « WIJ » niet ter plaatse trappelen, maar moet sterker worden.
Wi] zouden u dan ook danken, mocht de

postbode reeds bij de eerste aanbieding de hernieuwings formaliteit
kunnen vervullen.
Het
zou een waarborg zijn om uw blad verder zonder enige onderbreking te blijven ontvangen en
anderzijds zal dit eveneens onze administratie
moeilijkheden besparen. Leg dus uw abonnementsgeld klaar en verwittig in elk geval de
huisgenoten, die zeker thuis zijn wanneer de
postbode zich aanmeldt. De lezer die denkt afwezig te zullen zijn op dat ogenblik, schrijft
liefst zijn abonnementsgeld over op prk. 1711.39
van « WIJ Vlaams-Nationaal » te Brussel 1.

OPGERUIMD STAAT
SIMONETJES
De Jong-Socialisten eisen dat
Simonet — volksvertegenwoordiger,
burgemeester
prof,
U.L.B.-baas en aandeelhouder
in big bussiness — uit de
B.S.P. gegooid wordt omdat hij
zich gedraagt als de eerste de
beste kapitalist

Minister Lefèvre heeft een
internationaal diplomatiek incident veroorzaakt met zijn pu«
bliek beleden overtuiging « dat
ds Gaulle niet eens twaalf kogels in zijn body waard is en
dat hij in hetzelfde graf als
Pétain zou moeten liggen ».
Lefèvre dankt een goed deel
van zijn faam. aan de lapsussen
die hij met kwistige mond
langs de paden van zijn loopbaan heeft gespuwd : de «tijd
van de moordenaars » de « kiekeborsten van de oudïtrijders»,
de «leefkamer ir het sterfhuis» enzoverder. Gevleugelde
woorden die bewijzen dat de
gewezen p r e m i e r vlugger
spreekt dan hij denkt. Of om
het met een variante op een
van zijn eigen zinnen te zeggen Lefèvre denkt met zijn
tong.
Het bezorgt hem enige populariteit en de joernalisten
dankbare kopij. Maar het bewijst allerminst dat Lefèvre de
gaven heeft die zijn vleiers
hem al te geredelijk toeschrijven : de gaven van de staatsman.
Een praatvaar is hij alleszins.

HET GAAT VERDER
Het jongste senaatsbulletin
voor vragen en antwoorden bevat 69 vragen, waarvan 45 of
tweederden van V.U.-senatoren
(Ballet een, Blancquaert negen,
Bouwens twaalf, Jorissen veertien, Roosens een en Van Haegendoren acht).
Anderzijds schreet «Vooruit » onlangs dat senator Van
Haegendoren de jongste maanden meer wetsvoorstellen ingediend heeft als alle andere senatoren samen.
Ook weer niet goed ?
Als de V.U. alleen kritizeert
is ze negatief; als ze veel pozitieve wetsvoorstellen indient, iS
het echter evenmin goed.
De V.U. trekt het zich niet
aan Ze gaat « vooruit»l

GEMEENTEBELEID
Verleden weekend begon het
Dosfelinstituut zijn ciklus « gemeentebeleid » in de provincie»
Antwerpen en Brabant.
De opkomst voor deze lessenreeksen was hoog : te Antwerp
pen waren er 125 en te Brussel
80 kursisten aanwezig. Tijdens
het vragenuurtje bleek, dat ook
het kwalitatief peil van de kursisten voortreffelijk was; het
kwam tot een open en degelijk
gesprek over inhoud en doel
van de kursus.
Vandaag en morgen komen
Oost- en West-Vlaanderen aan
de beurt voor de eerste les van
deze ciklus.

v.u.
op het

SCHERM
Volgende week donderdag 20 november, te 19u
35, komt de Volksunie —
na een onderbreking ingevolge het parlementair
reces — terug op het
tv-scherm met
haar
maandelijks programma.
De uitzending van volgende donderdag zal vanzelfsprekend in het teken
staan van de politieke aktualiteit, vooral dan de
grendel-bedreiging.

«je vous félicite» in het Nederlands moest worden gezegd.
Nokin begon zich het zweet af
te wissen en het haar te krabben; na een paar minuten stamelde hij « ig kratoeleer u ».
Uit dit incident mag men terecht opmaken dat Moboetoe
een beschaafder man is dan Nokin. En dat wil heel wat zeggen!
Moboetoe besefte namelijk
dat er te Zelzate Nederlands
wordt gesproken en hij voelde
zelfs de behoefte, om zich in
die taal met drie woorden tot
een arbeider te richten.
Zover heeft Nokin, die leeft
van het zelzaatse zweet, het
nooit gebracht.
Moboetoe zal wel niet beseft
hebben dat hij vanuit zijn exkolonie regelrecht in een echte
kolonie — Vlaanderen — terecht gekomen was,

legaties In de kommissie Eyskens hun nota over de ekonomische decentralizatie indienden, vergenoegde de C V P . zich
met een tekst die netjes unitair
opgesteld was door de C.V.P.P.S.C. De heer Houben trad de
hele tijd als unitaire woordvoerder van de C.V.P.-P.S.C.
op. En toen puntje bij paaltje
moest komen, bleek dat de
C.V.P. zich netjes achter de
grendel-eis van de P.S.C,
schaarde.
De onafhankelijke C.V.P. ?
Boerenbedrog dat alleen maar
goed Is om enkele argeloze
snullen in verkiezingstijd te
vangen.

« VLAAMSE » C.V.P.
BESCHAAFDER ?
Tijdens de rondreis van Moboetoe in België stond er een
bezoek aan Sidmar op het programma. De kongolese staatsman liet zich in de fabriek
rondleiden door de bij onze lezers welbekende heer Nokin,
voorzitter van de beheerraad
van Sidmar en aartsfranskiljon.
Op een bepaald ogenblik
vroeg Moboetoe aan Nokin, hoe

RODE LEEUWEN
Het partijbureau van de
B.S.P. heeft de hoofdstedelijke
«rode leeuwen» de facto als
een federatie van de partij erkend.
Voor wat de socialistische
partij betreft, is zodoende officieel bekrachtigd dat de samenwerking van nederland?- en
franstaligen te Brussel onmogelijk is geworden. Voor de
rest durven de heren nog spreken van de « eenheid » in hun
partij!
En mag er dan nog maar eens
aan herinnerd worden dat de

«rode leeuwen» allesbehalve
manmoedige en beginselvaste
Vlamingen waren, die nu eens
gingen tonen dat men te Brussel radikaal moet zijn. Integendeel : de roden zijn maar
leeuw geworden toen hen geen
andere keuze overbleef. Ze
werden door hun lieve franstalige vrienden van de verkiesbare plaatsen op de lijst gegooid. En om hun zetel te redden, werden ze maar Vlaming.
Overdrijven we? Nou ja, er
lopen wel een paar vlaamsbewusten tussen die rode leeuwen rond. Maar ook Vermeylen
bijvoorbeeld zou een «leeuw»
zijn. Om te gieren l

Terwagne is niet tevreden met de
grendels alleen; hij wil op de koop toe
dat wij ze betalen.

Holala, was dat een spel bij
de verkiezingen van 1968. De
Vlaamse CVP verkondigde met
trots dat zij een totaal zelfstan?dige partij was geworden, onafhankelijk van iedereen en
vooral van de waalse P.S.C.-ers.
Als zelfstandige vlaamse partij, met een eigen vlaamse pro»
gramma ging de C.V.P. het nu
eens « doen ».
Wat schiet daarvan over ?
Toen verschillende partij de-

Staatssteun : bijna vier miljoen per
werkplaats te Amay; tien miljoen per
werkplaats te Feluy.
Minister Terwagne, schepen van
Amay, krijgt een verkiezingstoeslag
van anderhalf miljard.

DE WAALSE MILJARDENDANS
Vorige week dinsdag hield onze senator Claes een zeer belangrijke interpellatie tot de ministers die met ekonomische zaken
belast zijn, over te toepassing van de rekonversie- en expansiewetten. Claes kloeg twee konkrete vormen van waanzinnige
staatstoelagen aan : de vestiging van een fabriek voor elektrolize
van aluminium te Amay en de investeringen in vaste akti'va voor
de groep Standard Oil Company of California te Feluy.

VOLKSUNIE

Te Amay zal door de vestiging
van Alubel werkgelegenheid geschapen worden voor drie- tot
vierhonderd werknemers. D a a r
krijgt deze in oorsprong zwifserse
onderneming, door verminderde
rentevoeten en door een vrijstelling van terugbetaling gedurende
vijfjaar, een hulp die voor de
staat een uiïgave betekent van
954 miljoen. Bovendien i» er nog
eeil ï w e e d e staatstussenkomst
voorzien door de verlaging van de
prijs voor de verbruikte elekïrische stroom. Deze tweede tussenkomsE beloopt 496 miljoen. Diï
betekenï, dat de totale last van de
staatstussenkomst 1.450 miljoen

bedraagt, voor maximum vierhonderd werknemers.
De staaïstussenkomst voor de
petroleumindustrie te Feluy, eveneens door rentetoelagen en door
vrijstelling van ïerugbetaling, bedraagt 1.573 miljoen ; het aantal
nieuwe arbeidsplaatsen wordt geschat op ïweehonderd. Het plaatselijk verdedigingpkomitee voor de
belangen van de streek van Feluy
heeft echter berekend dat de
staaïstussenkomst twee miljard
zal bedragen. De rentetoeslagen
voor de olieraffinaderijen ïe Antwerpen bedragen slechis 2 of
hoogstens 3 procenï gedurende
3 jaar. In Nederland beloopt de

Aktiviteit in de studiedienst

WERKEN BEHOEFT OOK STUDIE EN VOORBEREIDING
Nu onze partij van het improvizatie-tijdperk in de faze van de organizatie is
gestapt, heejt ook de studie- en dokumentatiedienst van de partij een meer georganizeerde en geïnstitutionalizeerde vorm gekregen.
Aan het hoofd van de studiedienst staat kamerlid Coppieters, die met zijn gekend dinamisme het ene initiatie/ na het andere tot stand brengt. Loco-voorzitter
'is senator van Haegendoren, een zeer vitale werker en denker. Als hoofdstafme'
dewerker fungeert de heer W. Luyten. Daarnaast werken nog een aantal losse
medewerkers gestadig mee aan de uitbouw en de denkbeelden en programma's
van onze partij. We geven hierna een overzicht van wat reeds binnen de schoot
van de studiedienst bestaat.
De fconsfresfcommtssie uoor het kongres
over het gemeentebeleid.
Deze kommissie bereidt de teksten
voor van de ontwerpbesluiten voor het
lentekongres van de V.U., dat integraal
zal handelen over het V.U.-programma
inzake het gemeentebeleid. Diverse specialisten werden aangeschreven om de
bazis van de inzichten van de V.U. en
de daaruit af te leiden rezoluties op te
stellen. De Studiedienst koördineert dit
werk.
Ten behoeve van de vele afdelingen
die tans hun gemeenteprogramma voorbereiden weze hier opgemerkt dat het
ganse V.U.-programma voor de gemeen-

teverkiezingen In ontwerp-vorm zal
klaar zijn begin januari en in definitieve
vorm einde apriL Dit programma zal
algemeen toepasselijk zijn op al de gemeenten en kan door al de afdelingen
bijgevolg als bazisprogramma worden
opgevat, (Wat dit programma betreft
doen de afdelingen er dus best aan even
geduld te oefenen en alleen maar dat
voor te bereiden wat specifiek eigen is
aan de gemeentelijke situatie. Zodoende
kan veel tijd en energie worden bespaard.)]
Gespecializeerde kommissies.
Sedert het begin van Hef parlementaire jaar heeft de studiedienst ook vel-

schillende gespecializeerde kommissies
ingesteld die voor een bepaald afgebakend gebied van problemen van het
maatschappelijk leven een antwoord
formuleren.
De kommissie « onderwijsbeleid »
bestaat feitelijk uit drie werkgroepen :
een werkgroep die de algemene vizie
van de V.U. inzake het onderwijsbeleid
uitwerkt ; een andere werkgroep die
zich bezint over het schoolpakt en een
derde werkgroep die zich over de fundamentele gegevens voor vernieuwing
en herstruktering zal buigen. Deze laatste werkgroep is reeds klaar, terwijl de
andere werkgroepen zullen klaar zijn
omstreeks het einde van november zodat wij rond de kersttijd over een uitgewerkte partijnota inzake onderwijsbeleid zullen beschikken. (Dit werd
trouwens op het kongres vooropgezet.)
De kommissie « ontwikkelingssamenwerking 9 formuleerde een voorlopig
door het partijbestuur goedgekeurd partijstandpunt. Dit standpunt werd door
het centrum voor ontwikkelingssamenwerking opgenomen in de persmap. Het
bleek daar dat de traditionele partijen
er zich met oppervlakkige dooddoeners

staatssteun hoogstens 10 procen?
indien de investering in vaste
aktiva een miljard overtreft. Voor
de Alubel-fabriek te Amay bedraagt de rentetoelage 33 procenl
en voor de petroleumraffinaderij
te Feluy 28 procent
Dat zijn de naakte, onweerlegbare cijfers. Te berekenen dat te
Amay elke arbeidsplaats 3 miljoen
600 duizend fr staatstussenkomst
kost en dat te Feluy voor elke
werknemer tien miljoen door de
staal wordt geïnvesteerd.
Minister Tenvagne is schepen
van Amey. Ook dat is gewoon een
feit. Mag dan de vraag niet wor«
den gesteld of de anderhalf miljard staatstussenkomsten in de gemeente van de minister voor
Komraunautaire
Betrekkingen
enige andere dan een elektorale
betekenis hebben ?
Terwagne heeft aan grendels
nog niet genoeg : Vlaanderen'
wordt dringend verzocht, honderden miljoenen neer te tellen voor
de < publicrelations > van een
dorpspoli tieker.

hebben vanaf gemaakt, zodat de V.U.
de enige partij was, die een kritisch en
verantwoord stanpunt heeft ingenomen.
De kommissie « bescherming van de
verbruiker ». Als gevolg van onze kongresbesluiten zal de V.U. zich ook op dit
belangrijke gebied gaan inwerken en
komt het binnenkort ook tot parlementaire aktiviteiten op dit vlak.
Kommissie « hinder en natuuurbescherming». Hierover vertellen we U binnenkort meer en hopelijk zeer uitgebreid.
Ten slotte wordt weldra een kommissie « volksgezondheid » en een voor
« buitenlandse politiek » geïnstalleerd :
de kommissie « buitenlandse politiek »
werkt reeds de fakto, gezien reeds een
flink aantal voorbereidende nota's op de
studiedienst toekwamen.
Binnen niet al te lange tijd hoopt de
studiedienst aldus gans het maatschappelijk leven te bestrijken en op de vele
problemen die zich op het politieke vlak
stellen een afdoend.gefundeerd en tevens vernieuwend antwoord klaar te
hebben.
Het hoeft helemaal niet verzwegen
dat de gepresteerde arbeid mogelijk
werd gemaakt met een minimum aan
materiële mogelijkheden, maar met een
maximum aan inzet. Het grootste gedeelte werk is inderdaad vrijwilligerswerk, en gans de partij is deze mensen
dan ook uiterst dankbaar.
Wie meent ons te kunnen helpen mag
zich steeds aanmelden. U schrijft dan
wel even op het adres : Studiedienst
Volksunie, Tribunestraat 14, Brussel 1.
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(jeeveedee)
Het in een krant afdrukken
van een foto van arabische guerilla's met als bijschrift « Verloren jeugd » geldt in
Nederland als antisemitisme.
En het blad dat volkomen in over'
eenstemming
met de feiten ruim een jaar geleden schreef dat
Israel een russisch vredesplan verwierp, maakte zich schuldig aan
antisemitisch
gedrag. Deze absurde konkluzies moet men
trekken
na een uitspraak van de afgelopen week van de
amsterdamse
rechter mr. U. Stheeman.
Deze stelde na behandeling
van een
kort geding, aangespannen
door de « Volkskrant
», vast dat de
bekende radiospreker mr. G. Hiltermann
gelijk had toen hij onlangs beweerde dat genoemd dagblad antisemitisch
gezind is.
En de gronden waarop Hiltermann
zijn oordeel had
gebazeerd,
waren elf uitgeknipte
« Volkskrant
y>-berichten van het genre
dat u in de eerste twee zinnen van deze kroniek
leest.
Absurd, onbegrijpelijk,
misleidend : al deze kwalifikaties
kan
men laten gelden voor een vonnis dat zo weinig objektief is dat
het waarschijnlijk
nog jaren als schoolvoorbeeld
zal dienen van
een rechterlijke
« faux pas ». Welke rechter ter wereld
immers
kan uit elf krantenknipsels,
zorgvuldig over een periode van ruim
twee jaar verzameld, de politieke koers van een dagblad vaststellen ? En hoe bestaat het dat een rechter een krant
veroordeelt
die gepoogd heeft, voortdurend
de twee kanten van een kwestie
aan haar lezers te laten zien, maar die in zijn kommentaren
nooit
een antisemitische
houding aan de dag legde ?
Hoe de kontroverse tussen Hiltermann en de « Volkskrant » ontstond, zal niet alle « Wij yt-lezers bekend zijn. Daarom eerst de
(simpele) feiten. Op zaterdag 11 oktober stond in genoemd dagblad, een van de grote persorganen in Nederland en eigendom van
de katolieke vakbeweging,
een artikeltje over mogelijke
vredesbesprekingen tussen Israel en de Arabieren. Hierbij was uitgegaan
van een bericht uit New-York,
meldend dat Egypte bereid was
tot vredesoverleg.
Daarom besloot het artikeltje aldus : « De beurt
is nu aan Israel ». Hiltermann
las dit, ontstak in hevige woede

DE WERELD IN BEELD

Deantwerpse
schooljeugd
heeft een vrachtwagen
vol geneesmiddelen
bijeengebracht
voor
nam en Kambodja.
Kinderziekenhuizen,
« Terre des hommes » en vlaamse missionarissen
de
bestemmelingen.

Vietzijn

WIJ
IN NEDERLAND

Te Kalkutta betoogden honderden
lama, die dooi de Chineun
naai

m

Tihetanen voor de bevrijding
van Tibet en van de Panchen">/n n-heidskamp
werd overgebracht.
De demonstranten
droegen de tibetaanse
klederdracht.

In Oost-Europa
is de winter reeds begonnen. In Finland veroorzaakte
de eerste sneeuw
gebruikelijke
ongevallen te Moskou werd het Rode Plein sneeuwvrij
gehouden,
mede met
oog op het revolutie jaar f eest.

de
het

omdat hij tevoren had gelezen dat Israel óók tot
onderhandelingen bereid was, en yerklaarde de volgende dag tijdens zijn veeU
beluisterde
radiorubriek
« De toestand in de wereld » dat de
« Volkskrant » antisemitisch,
altans anti-Israel was. Twee dagen
later voor de televizie gekonfronteerd
met drs J. van de Pluym,
hoofdredakteur
van de « Volkskrant », herhaalde hij zijn beschuldiging, waarna het blad een kort geding tegen Hiltermann
aanspande. De uitspraak daarvan zou aanvankelijk
afgelopen
dinsdag
gegeven worden, maar bleek onverwacht
vervroegd tot vóór het
weekeinde.
Hoe kurieus het geval in elkaar zit tonen tüe u aan, aan de hand
van een paar van Hiltermanns
« bewijzen », de elf knipsels dus.
Op 21 januari van dit jaar stond in de « Volkskrant » een bericht
onder de kop « Prezident
Nasser geeft absolute voorrang aan
militair front. Steun voor El Fatah ». De beschuldiging
van Hiltermann luidde dat de « Volkskrant » in de kop verzuimd had te
vermelden, dat Nasser geen direkte onderhandelingen
met Israel
wenst. « Dat is partijdigheid
» vond de radiospreker.
Op overtuigende wijze kon de « Volkskrant » echter aantonen dat de kop
boven het bericht volkomen klopte met de inhoud van het stuk.
Dat Nasser geen direkte onderhandelingen
wenst, had al eerder
in de krant gestaan en werd daarom terecht als oud nieuws weggelaten. Antisemitisme
? Men moet toch echt kwaadwillig
zijn
om dat uit het genoemde voorbeeld te besluiten.
Nog een « bewijs ». Op 14 april luidde een kop in de « Volkskrant » ; « Twijfel aan Hoesseins eerlijkheid. Tel Aviv blijft halsstarrig ». Hiltermann
vond dit een zeer misleidende
kop want,
verklaarde hij, als Hoessein iets gematigd is, is dat zuiver opportunisme. Het is vanzelfsprekend
dat Israel Hoessein niet vertrouwt. Maar de « Volkskrant » doet net of het zonderling is dat
Israel aan die eerlijkheid tioijfelt. En bovendien wekt het blad de
indruk dat Israel de schuldige is van de spanningen in het Midden-Oosten: Aldus Hiltermann.
In antwoord op deze aantijging
kon de « Volkskrant
» gedokumenteerd
aantonen dat Israel op
dat moment wel degelijk vertrouwen
had in Hoessein en ook
geheim kontakt met hem onderhield.
Omdat Tel Aviv
teveris
onivrikbaar
op zijn oude standpunt
bleef, was ook het gebruik
« halsstarig » juist^
Niettemin
wees de rechter de eis van de « Volkskrant
», dat
Hiltermann
zijn beschuldiging
publiek zou intrekken,
van de
hand en moet de krant de kosten van het proces betalen. Het blad
gaat weliswaar in hoger beroep, maar intussen is voor het grote
publiek Hiltermann
de gelijkhebber
en zal de « Volkskrant »
waarschijnlijk
door sommige groepen inderdaad als een
antisemitisch blad worden aangezien. Een dwaze situatie, want het blad
heeft zich juist voordurend beijverd in de strijd tegen het vasthouden aan antisemitische
gevoelens. Joden hebben
trouwens
repelmatig aan-het blad
meegewerkt.'
Maar ook Hiltermans toevoeging dat het amsterdamse^ dagblad
« altans anti-Israel » is, houdt geen enkele steek. Het
uitoefenen
van kritiek op zekere politieke handelingen
van een staat betekent immers helemaal niet dat men anti die staat i§. Welke joernalist zou dan nog een kritische
kijk kunnen
hebben op de
politiek van zijn eigen land of het buitenland ? Dan moet het wel
wemelen van anti-nederlandse,
anti-engelse, enz. kranten...!
H^
is intussen opnieuw duidelijk geworden hoezeer bepaalde schuldgevoelens onder het nedertandse
volk leven. Tijdens de tweede
wereldoorlog hebben slechts weinigen zich verzet tegen de wegvoering van hun joodse landgenoten. De schuldgevoelens
daarover
leiden bij sommigen tot een houding, die geen enkele kritiek op
de staat Israel (wat bepaald niet heizelfde is als hét joodse volK)
d^ildt. Van deze denkfout is Hiltermann de reprezentant.
Het moge hém vergeven worden, rechter Stheeman
had zich niet voor
het karretje moeten laten spannen. Dat is niet alleen een absurde,
maar ook een Aroevir». f^anie
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NA EEN JAAR...

Elienne Slosse
t

19.11.1938 te Breendonk

Toen Etienne Slosse stierf,
was hij 38 jaar oud. Sinds
1961 was hij aktief bij de
topleiding van de partij betrokken. Hij kweet zich van
de talrijke politieke opdrachten en taken na zijn
dagwerk als ambtenaar bij
Financiën. Enkele maanden
voor zijn dood stelde hij
zich volledig ten dienste van
partij en Dosfelinstituut. Hij
was hoofd van de studiedienst, direkteur van het
Dosfelinstituut, lid van partijbestuur
en partijraad,
raadslid en ondervoorzitter
van de antwerspe provincieraad, redaktielid van ons
weekblad « Wij ».
Zo was hl] o-p zi]n best : als
puntige organtzator en toch
geestdriftige bezieler Op onze
foto, tussen de heer Jan Caudron en volksvertegenwoordiger Coppieters, bij de eerste
uitreiking van brevetten van
het Dosfelinstuut.

Vóór mij ligt « W I J » van 28 november 1968 : de dag van de prinselijke begrafenis en van de ontelbare
verslagen en wenende vrienden.
Bijna een jaar is sindsdien verlopen, maar nóg steeds voelt de Volksunie het onherstelbaar verlies, iedere dag en op ieder échelon van het
partijleven, Antwerpen of Provincie-
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raad, Partijbestuur of Partijraad.
W a n t zijn aanwezigheid, zijn optreden, zijn ingrijpen maakte de kleine
wereld rondom hem steeds opnieuw
leefbaar.
Het kongrestema 1969 « Voor een
leefbare wereld » was door hem gekozen. Het kongresschema lag, over
meerdere vellen papier gespreid,

achteraan in zijn wagen op die rustige 19 november van het jaar 1968.
En de partij heeft zijn kongrestema
op gedurfde wijze én in piëteitsvol
aandenken uitgewerkt in dat triomfant kongres op 19 en 20 april 1969.
W i j zetten letterlijk zijn werk
voort, ook in het vlaams-nationaal
vormingswerk : de lessencykius «Gemeentebeleid» van het Dosfel-instituut behoorde tot zijn laatste ontwerpen van politiek vormingswerk.
W a t hij allemaal deed - en hoe ! zai steeds de bewondering en de
verwondering blijven wegdragen van
allen die met hem hebben geleefd
en gewerkt. En tóch blijkt iedere dag
duidelijker,' dat het uitvallen van
zijn arbeid en werkkracht niet het
zwaartste verlies heeft betekend
voor onze partij.
Onvervangbaar is Etienne gebleken als « draaischijf » tussen mensen !
In « W I J » van 23 november 1968
schreef dio Genes : « hij was het
rustig punt waarrond alles draaide ».
Daarin vooral ligt « het grootste verlies dat we leden sinds het ontstaan
van de Volksunie ».
Dat rustig punt hadden we nodig
aan de top... en te Antwerpen. Piëteitsvol herdenken houdt in, trouw
te zijn aan zijn figuur en zijn werk.
Betekent voor ons allen - waar we
ook staan - de goede wil om in alle
partijgeiedingen en tussen alle medewerkers een rustig punt te willen
vormen dat niet afstoot, niet verdacht maakt, niet verdeelt, maar integendeel
aantrekt,
vertrouwen
schenkt en verenigt.
En in deze betekenis klinkt de hartekreet van die schokkende uitvaartsdag nog even oprecht : w i j
kunnen hem niet missen.
Z i j n vele werk werd op andere
schouders gelegd. H e t leven ging
voort en de partijmachine draait.
Maar vooral de geest waarin Etienne
werkte mag niet verloren gaan, aan
de top niet en aan de bazis niet. Op
zijn doodsprentje lezen we : « Om
menselijke onvolkomenheid werd hij
niet bitter noch weigerig ». Alleen
zó blijft onze vlaams-nationale groep
« leefbaar ».
M . Coppieters
hoofd van de Studiedienst
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De Nixon-rede over Vietnam sloot qua konceptie
in zekere zin aan bij zijn
rede de « nieuwe betrekkingen
van de Verenigde
Staten met Latijns Amerika ».
De ondertoon van beide redevoeringen
is een soort « disengagement
», met dien
verstande
dat de losmaking
niet abrupt mag gebeuren teneinde het gezicht niet
te verliezen. Voor Latijns Amerika werd geen einde aan het ekonomisch
kolonialisme in uitzicht gesteld. Integendeel
: een grotere inspanning van de betrokken landen werd
gevraagd.
Aan de bazis van deze na negen maanden
bedenktijd
uitgedokterde
« Nixondoktrine»
ligt kennelijk
de wens (of de noodzaak),
de amerikaanse
rol van
wereldpolitieman
tot bescheidener
formaat te herleiden, onder druk van binnenlandse problemen,
waarvan de oplossing niet langer uitstel kan lijden. De kosten zijn nu eenmaal zo hoog geworden, dat de globale uitgaven van Amerika
niet
langer op het huidige peil kunnen gehouden worden. Het is natuurlijk niet zo dat
dat alles te herleiden is tot een kwestie van dollars; ook de menselijke
tol die
Amerika in Vietnam moet betalen, begint zwaar door te wegen.
Het heet dat de rede over Vietnam
door Nixon persoonlijk werd opgesteld :
persoonlijke vlijt en persoonlijke inzet
die moeten bewijzen hoezeer de amerikaanse prezident zich het vraagstuk ter
h a r t e trekt. Het kan ook een propaganda-stunt zijn om tot de Amerikanen te
kunnen zeggen : kijk toch eens hoezeer
uw prezident zich uitslooft, te midden
van al zijn andere zorgen, om tot een
uitweg uit het Vietnamese slop te geraken. Deze bedenking moge cinisch klinken, ze past in het algemeen klimaat
waarin de rede werd uitgesproken en ze
past vooral in een der hoofdbekommernissen ervan : het aantal Amerikanen,
die niet achter de moratorium-betogers
staan en integendeel alsnog het beleid
van de regering inzake Vietnam goedkeuren, aan te zetten eveneens op straat
t e komen. Nixon heeft er inderdaad
geen geheim van gemaakt dat hij tegen
hen, die de onmiddellijke terugtrekking
Van Amerika's troepen eisen, een nog
groter aantal kan opstellen van tot nog

OEZE WEEK
IN DE WERELD
Na harde rede van Nasser bombardeert de egyptische vloot Israëlische
stellingen in de noordelijke Sinaï.
Mosje Dajan spreekt van « militaire
tegenstoten », die geen eigenlijke
raids zullen zijn. Kairo verwerpt
amerikaanse voorstellen, omdat deze
op verdeling van opgeëiste gebieden
neerkomen. Intussen bespreekt « arabische defensieraad » te Kairo de
versterking der arabische strijdkrachten.
Scheel en Schumann bereiden te Parijs de E.E.G.-topkonferentie voor op
bazis van frans-duitse vriendschap.
E.E.G.-top wegens « ziekte » van Italiaanse minister Moro verdaagd tot
1 december
Staatsgreep (door ex-priester) in
Kongo-Brazaville verijdeld
Tweede reeks « moratorium «-betogingen in de Verenigde Staten tegen
de Vietnam-politiek van de regering.
Onthullingen over geheime briefwisseling Nixon- 'o, toen Nixon verkozen-prezident was : oud-prezident
Johnson was woedend over de bemoeiingen van zijn opvolger, die verwarring tussen Washington en Hanoi
deden ontstaan.
Aftelling Apollo-12 onderbroken om
uitbetaling van te hoge weekendpremies te vermijden
Gematigde toon van redevoeringen
op 52e herdenking van de oktoberrevolutie in de Sovjet-Ünie
\ m e r i k a en Rusland «ouden een aanzienlijke mate van overeenstemming
inzake Midden Oosten bereikt hebben, welke overeenstemming beide
partijen min of meer gelijke koncessies zou opleggen. De nadering van
een Grote Vier-akkoord zou de toenemende militaire aktiviteit in het
Midden Oosten verklaren, daar beide
partiien de best mogelijke pozitie
wensen in te nemen.
I Grensgevechten tussen chinese en
biTTiaansp troenen.

toe zwijgende Amerikanen, die voorlopig nog instemmen met de gevoerde
Vietnampolitiek. Vandaar ook het zorgvuldig afgewogen woordgebruik, waarbij de prezident nergens meer het woord
« overwinning » gebruikte tenzij alleen
in de vraag « hoe kan Amerika de vrede
winnen ? ».
De kwestie is trouwens, waarvoor die
alsnog niet bewezen meerderheid van
« stille » of « zwijgende » Amerikanen
wél is ? Zijn ze voorstander van terugtrekking ? Of van blijven ? Of zijn ze
voorstander van een voor de anderen te
trage terugtrekking ? Blijkbaar was ook
Nixon niet al te zeker, dat « zijn » stille
Amerikanen een eensgezind standpunt
innemen (net zomin trouwens als de tegenstanders van het Vietnam-beleid, op
welke zwakheid we trouwens al in een
vorige beschouwing hebben gewezen).
Deze onzekerheid blijkt onder andere
uit de herhaalde nadruk die hij legt op
de noodzakelijkheid, dat Amerika zich
slechts met fatsoen uit Zuid-Vietnam
kan terugtrekken. Oratorisch en propagandistisch is dit fatsoen een terugtrekking met ere, dus mits zekere voorwaarden (welke voorwaarden volgens sommigen vanwege Hanoi m e t zo hard zouden geweest zijn, zoals zou moeten blijken uit de briefwisseling Nixon m e t Ho
Tsji Min ten tijde dat Nixon nog president-elect was, korrespondentie
die
trouwens tot een botsing leidde met
Johnson, wiens eigen initiatieven erdoor
gehinderd w e r d e n ) . In werkelijkheid
komt deze fatsoenvoorwaarde neer op
een handhaving van het regime van Saigon in de strijd tussen Noord- en ZuidVietnam (en in de binnenlandse machtstrijd in Zuid-Vietnam zelf). Dat dit regime korrupt is en weinig reprezentatief, blijkt nog steeds voor Washington
van geen of weinig belang te zijn. Noch-

tans ligt daar precies de kern van de
zaak : zolang Saigon alleen een regering
van militairen en van een m i n d e r h e i d
zal bezitten en zolang de Vietkong niet
op de een of andere manier in a a n m e r king komt voor een deelname aan het
beleid, zal de Vietnamese kwestie onopgelost blijven, tenzij er een afgetekende
militaire overwinning komt.
Het is duidelijk dat het geen eenvoudig, m a a r een zeer ingewikkeld probleem is. Doch een zeer zwakke bazis is
toch de volgende argumentatie, waarop
gans de zogezegd « nieuwe » Vietnampolitiek neerkomt : enerzijds geen koncessies aan Hanoi en anderzijds riskante
veronderstellingen, w a a r v a n men bij
voorbaat weet dat men ze niet w a a r kan
maken. Noch militair (het dooreenhaspelen van grond- en luchtstrijdkrachten,
waarvan nu eens de globale terugtrekking wordt voorgespiegeld dan weer
slechts een gedeeltelijke), noch politiek
(een zogenaamd sterk en reprezentatief
of « demokratisch » zuidvietnamees regime), bieden deze veronderstellingen
een houvast.
De zwakheid van de redenering komt
duidelijk aan het licht wanneer m e n de
vraag stelt : hoe zou Zuid-Vietnam alléén kunnen doen waartoe het m e t behulp van een half miljoen A m e r i k a n e n
niet in staat is ? Men kan het ook omdraaien : indien Saigon dan toch in
staat is op eigen benen te gaan staan,
waarom is men er dan niet vroeger mee
begonnen ?
Nixon moge dan zwaaien met stapels
aanmoedigende en steunende telegrammen, uitpakken m e t tussentijdse verkiezingen die gunstig voor de republikeinen aflopen (al kan hij dat niet met
Lindsay doen, slechts formeel nog een
republikein en een uitgesproken tegenstander van de Vietnam-politiek der administratie Nixon), het spook oproepen
van een « zwaar gelidtekende natie » bij
het eventueel ondergaan van haar eerste nederlaag : een werkelijk alternatief heeft hij tot nog toe niet kunnem
bieden Hij blijft te veel de gevangene
van het zuidvietnamese regime en zolang hij aan dit regime, bv. omwille van
fair-play, vasthoudt zal hij niet uit het
.slop geraken. Want juist het vasthouden
aan een versleten en uitgehold regime
belet Amerika, zijn werkelijke inzichten tegenover Hanoi en Vietkong te bewijzen en verhindert dan ook het op
gang komen van een echt vredesoverleg
te Parijs en het ontstaan van een klimaat in Vietnam, dat een snellere en
omvangrijker
vermindering van de
amerikaanse troepenmacht zou toelaten.
Met fatsoen.

Eind oktober had een avondontvangst plaats in het oude paleis van
het Kremlin. Tijdens die ontvangst liet
sovjetpremier Kosigyn m e r k e n dat de
verhoudingen met de duitse bondsrepubliek enigszins veranderd waren
sinds er in Bonn een nieuwe regering
zetelt. Kosigyn sprak m e t de vroegere
sovjetambassadeur in Bonn, Smirnov
en ging dan weg. Daarop sprak Smirnov m e t de australische gezant in Moskou, die daarna tot de gezant van Bonn
zei : « Helmut, ga eens n a a r Smirnov,
hij wil u goeden dag zeggen ». Spoedig
daarop stond AUardt, de gezant van
Bonn, bij Smirnov en sprak m e t hem.
Het was nu duidelijk dat het « klim a a t » veranderd was ! Zo gaat dat in
de diplomatie !

SOLIS RUIZ
Ergens is toch wel overal een echt
menselijke noot te ontdekken. Maar
soms ontroert ze toch meer dan anders.
Tot de afgezette ministers in Spanje
behoort ook Solis Ruiz, die sekretaris
is van de Falange en minister w a s voor
de sindikaten. In tegenstelling met
w a t velen m e n e n is de Falange een sociaal bewogen beweging, en ook als
minister voor de sindikaten streefde
Ruiz er naar, onafhankelijke sindikaten mogelijk te maken. Toen hij afgezet w e r d kon Solis Ruiz waarheidsgetrouw zeggen ; « Ik h e b m a a r zestig
duizend pezetas (dat is iets m e e r dan
tweeënveertig duizend fr !) op mijn
rekening ». Voor iemand die vele jaren
lang minister is geweest in elk geval
helemaal géén geld !

ECHT EN MEER ECHT
Pompidou dient zich natuurlijk aan
als de rechtmatige opvolger van de eigenlijk toch niet opvolgbare de Gaulle,
m a a r er zijn dan toch nog al w a t
nuances ! Zozeer zelfs dat de echte
gaullisten er erg over b e k o m m e r d zijn,
sommigen zelfs verontwaardigd. De
scherpste kritiek kwam wel van de
linkse gaullist Vallon die beweert dat
« alles w a t in het gaullisme beslissend
was, door Pompidou verraden w e r d ».
Hij beschuldigt er Pompidou verder
van, door « duistere intriges », « zonder enige morele skrupule » de macht
geuzurpeerd te hebben. Vallon riep op
tot verzet en begon zelf aan een antiPompidou-aktie. Toen Vallon daarop
uit de gaullistische fraktie gesloten
werd, verklaarde hij : « De gaullistische partij is dood, leve het gaullisme ! ». Er zijn altijd wel echte en méér
echte volgelingen.

VERANDERDE VERHOUDINGEN
Elf jaar geleden kon de toenmalige
prezident van Libanon Chamoen nog
zeggen dat hij ieder ogenblik een beroep kon doen op de hulp van de amerikaanse vloot in de Middellandse Zee
en de amerikaanse mariniers. En toen
hij op hen een beroep deed, kwamen
zij ook. De Sovjets reageerden niet. Nu
er vandaag opnieuw een nog veel diepere krizis in Libanon heerst, kan de
prezident nog wel v e r t r o u w e n op de
steun van de Verenigde Staten, maar
op een militaire hulp kan hij niet
meer rekenen. De reden hiervan is
heel eenvoudig : sinds die tijd en vooral sinds 1967 hebben de Sovjets een eigen, niet onbelangrijke vloot in de
Middellandse Zee gevormd. Het hoeft
helemaal niet tot een gewapend konflikt te komen om de Amerikanen te
verhinderen in Libanon te landen. De
hinderende aanwezigheid van de russische vloot alleen is daarvoor al voldoende

VEEHANDELAAR EDEN
De bekende britse politikus die korte tijd eerste-minister was, veel la^Ser
een belangrijke rol speelde in de hedendaagse geschiedenis, verdween uit
het politieke leven na de tweede oorlog in het Midden Oosten. Sindsdien
werd hij geadeld en kreeg de titel van
Earl of Avon, sindsdien is hij ook veekweker geworden. Zo pas heeft hij een
goed zaakje m e t de Sovjets gedaan, nij
heeft t w e e uitstekende kweekstieren,
« Theseus » en « Prince Hal » aan hen
verkocht : « aan een zeer bevFedigende prijs ! ». Hij hoopt nog meer zaakjes m e t de Russen te doen. Omwiue
van de britse ekonomie en ook wel omwille van Anthony Earl of Avon zelf.
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VOLKSUNIE
Wij Vlamingen vormen in dit land 60 ten honderd van
de bevolking. We dragen 60 ten honderd van de lasten
en de kosten, en toch zijn wij niet de meesters in dit
land. Integendeel ! Op alle gebieden wordt ons nog
onrecht aangedaan. De wereld van de financiën, de
topambtenaren, de diplomatie wordt beheerst door
franstaligen. In het leger zijn het franstaligen die de
plak zwaaien. Te Brussel wordt een Vlaming behandeld als vuil. Niemand zal durven tegenspreken dat de
Vlaming in dit land op de plaats van de bezem staat:
in het hoekje.
Om daar een einde aan te maken, beschikken wij maar
over één macht: die van ons getal. Als de vlaamse
meerderheid in het parlement zich zou laten gelden,
dan ware het rap gedaan met onze achterstand. Spijtig genoeg bestaat die vlaamse parlementaire meerderheid voor het grootste deel uit halfslachtige kleurpolitiekers.
Zelfs dat is te veel voor de franstaligen. Zij willen ons
- met de medeplichtigheid van C.V.P., B.S.P. en P.V.V.
— beroven van onze enige macht; zij eisen grendels.
Er stelt zich daarbij maar één vraag : gaan wij ons
weerloos naar de slachtbank" laten voeren ?
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W a t zijn die fameuze grendels eigenlijk 7
De Walen willen dat er in de grondwet
bepalingen ingeschreven worden, waardoor
de demokratische vlaamse meerderheid
machteloos wordt gemaakt.
Zo eisen ze een bepaling — dat is dan d«
eerste grendel — die in het parlement een
zogenaamde a dubbele meerderheid » voorziet voor alle stemmingen in verband met
de taalgrens en het gebruik der talen, ook
te Brussel : de meerderheid der Vlamingen
zou moeten akkoord zijn en ook de meerderheid der franstaligen.
In de Kamer zetelen 119 Vlamingen en 93
franstaligen. Volgens de eerste grendel zou
het volstaan dat 47 franstaligen stokken in
de wielen steken, opdat de meerderheid
machteloos zou moeten toezien. Eén waait
parlementslid zu meer te zeggen hebben
dan twee of drie Vlamingen. De stem van
een vlaamse kiezer zou slechts de helft of
een derde waard zijn van een waalse stem.
Is dat demokratie ?
Er is echter nog een tweede grendel, die
van de zogenaamde alarmbel. Wanneer
drie-vierden van de franstalige parlementsleden tegen een of ander wetsvoorstel zijn,
dan wordt de behandeling ervan in het parlement afgebroken en de zaak terug verwezen naar de regering, met andere woorden
naar de scheurmand.
Dit wil zeggen dat drie-vierden van d«
franstaligen — hetzij in de Kamer 70 op
212 parlementsleden en in de Senaat 60 op
179 — de macht krijgen om iedere wet di«
hen niet aanstaat onmogelijk te maken.
En dat geldt niet alleen voor de taalproblemen, maar voor praktisch alle problemen.
Als een handvol Walen zich verzetten :
dan bijvoorbeeld geen toelage aan de thuisblijvende moeder, geen tegemoetkoming
aan de speciale noden van de vlaamse landbouw, geen ruimtelijke ordening in Vlaanderen, geen havenbeleid.
De vlaamse vleugels van de zgn. « grote w
partijen hebben de grendels reeds aanvaard.
Ze diskuteren nog een beetje over bijkomstigheden, maar het principe van de ontkrachting der vlaamse meerderheid hebben
ze goedgekeurd. Erger nog : ze trachten
deze schaamteloze kapitulatie voor te stellen als overwinning : de grendel zou een
« motor » worden. W a t die a overwinningen » waard zijn, hebben we destijds op
Hertoginnedal gezien I

0
Hoe is het mogelijk geweest, dat de Walen ooit de ondemokratische, diktatoriale grendeU
eis hebben kunnen en mogen stellen ? De politieke geschiedenis van de jongste jaren is één aaneenschakeling van leugens en gebroken beloften vanwege de zogenaamde « grote » partijen.
0
In 1961 was de C.V.P. de verkiezingsstrijd ingegaan met de belofte, dat ze zou zorgen voor zetelaanpassing. Die zetelaanpassing was een vlaams recht, dat reeds al te lang was verwaarloosd.
De Volksunie kende bij de verkiezingen haar eerste grote doorbraak en de C.V.P. was dus wel
verplicht, voor één keer aan haar kiesbeloften te denken.
% Het C.V.P.-kongres van 2 december 1961 sprak zich uit voor zetelaanpassing, maar op datzelfde kongres werd voor de eerste keer
gezegd, dat de Walen in ruil «waarborgen tegen minorizatie»
moesten krijgen. De grendelgedachte was geboren!
% 1962 : nog steeds geen zetelaanpassing, maar wel de afbakening der
taalgrens, met voor Vlaanderen het verlies van gemeenten, gehuchten en tienduizenden
mensen.
9
In 1963 werden de taalwetten gestemd en kwam het tot de schaamteloze kapitulatie van de
Vlaamse kleur politieker s op Hertoginnedal : zes vlaamse randgemeenten werden
prijsgegeven.
9
In datzelfde jaar installeerde eerste-minister Lefèvre de « werkgroep voor de grondwetsherziening ». Op de eerste vergadering van deze werkgroep gaf Lefèvre onomwonden toe, wat tot dan
toe nog geheim was gehouden : er bestond een akkoord, dat de gevolgen van de zetelaanpassing
onmiddellijk ongedaan zouden worden gemaakt door het inwilligen van de waalse grendel-eis.
% Slechts nadat de werkgroep voor de grondwetsherziening,
waarin alle kleurpartijen
zaten,
beloofd had dat de grendels er zouden komen, keurde de kabinetsraad het wetsontwerp op de
zetelaanpassing goed. Veertien dagen nadien aanvaardde de C.V.P. op haar kongres officieel de
grendels. Er werd bijgezegd : « na inwilliging van alle vlaamse eisen »; dat was het doekje voor
het bloeden. % Uit het jaar 1964 zijn een paar belangrijke dingen te onthouden. Op 12 mei
zegde De Saeger te Antwerpen : « Het zijn niet de Vlamingen die de
grondwetsherziening
gevraagd hebben »; hij gaf dus toe, dat eens te meer een waalse eis werd ingewilligd
9
Twee
maanden later kwam het in de Kamer tot een grof incident: toen De Saeger nederig vroeg waar
de sinds jaren toegezegde ze^elaanpassing bleef .verwees B.S.P.-voorzitter Collard hem publiek
naar het geheim akkoord ovrr de grendels. Even later trokken de voorzitters van de drie kleurpartijen naar een — weeral qeheime — bijeenkomst aan de Azuren Kust, waar ze zich definitief
akkoord stelden over de tekst van de grendel van artikel 38bis % Midden februari 65 werden
op de C.V.P.- en B.S.P.-kongressen de grendels definitief goedgekeurd. Acht dagen later « mocht»
eindelijk de zetelaanpassing gestemd worden door de Kamer. Maar de Senaat moest wachten met
de zetelaanpassing, tot wanneer de Kamer zich akkoord had verklaard met het beginsel van de
grendelgrondwetsherziening.
% Op 23 mei, nadat de zetelaanpassing in zeven haasten dan
toch (jaren te laat.') was doorgevoerd, kwamen er verkiezingen; de Volksunie kende een schitterend sukses. De C.V.P. en de B.S.P. beschikten niet over de vereiste
twee-derdemeerderheid
om de grondwet te herzien en de grendels, volgens overeenkomst, in te voeren. % 1966 kwam,
met het bloedbad van Zwartberg, de val van de regering Harmei en de aanstelling van Van den
Boeynants tot eerste-minister. De grondwetsherziening en alle vlaams-waalse problemen gingen,
naar de uitdrukking van de eerste-minister, « voor twee jaar de frigo in ». # De frigo was niet
bestand tegen de hitte-uitbarsting rond de zaak Leuven : heel 1967 stond in het teken van de
strijd voor de overheveling.
0 In 1968 kwamen, na nieuwe verkiezingen en een grote Volksunie-overwinning, C.V.P. en B.S.P opnieuw in de regering : eindelijk konden ze hun akkoord
over de grendels ten uitvoer leggen. De regeringsverklaring, opgesteld op bazis van een tekst van
Van den Boeynants, voorzag de grendels. De Walen wilden plots nog méér : ze eisten en kregen
de waarborg van de paritaire samenstelling der regering. 0 Midden 1969 bleek, dat de rege^
ring vergeefs gehoopt had een deel van de oppozitie mee te krijgen voor de grondwetsherziening. Er kwam in het parlement geen twee-derdemeerderheid
tot stand en — dank zij de afwezigheid van de Volksunie — moest de grendelbedreiging een eerste keer wijken.
%
Enkele
weken geleden richtte de eerste-minister de « kommissie Eyskens » op. Tijdens de laatste vergaderingen van deze kommissie bleken de Walen front gemaakt te hebben rond de grendel-eis : de
vlaamse kleur politici, gebonden door tien jaren koehandel, gingen nogmaals door de knieën.
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Onderaan deze b l a d z i j d e staat een uitspraak
van C V . P . - m i n i s t e r De Saeger. Deze t e k s t bew i j s t de k w a d e t r o u w van de vlaamse C.V.P.ers : z i j w e t e n net zo goed als de V o l k s u n i e
d a t de grendels « een slechte overeenkomst »
z i j n , maar z i j geven eens te meer toe aan h u n
waalse p a r t i j g e n o t e n en bazen.
De uitspraak van De Saeger staat n i e t alleen.
C.V.P.-minister T i n d e m a n s zegde in 1964 «dat
een speciaal sisteem van bijzondere m i n d e r h e den maar overwogen kan w o r d e n , wanneer alle
onvervulde vlaamse wensen z i j n i n g e w i l l i g d ».
A l h o e w e l die wensen nog lang n i e t v e r v u l d
w e r d e n , is T i n d e m a n s tans a k k o o r d m e t de b i j zondere m i n d e r h e d e n , m e t de grendels.
O p 3 0 november 1963 zegde het h o o f d b e s t u u r
van het A . C . W . : « H e t regime van de parlem e n t a i r e d e m o k r a t i e m o e t normaal b l i j v e n
f u n k t i o n e r e n . De waalse vrees voor m i n o r i z a t i e
is geen o v e r t u i g e n d m o t i e f o m h e t beginsel van
de evenredige v e r t e g e n w o o r d i g i n g aan te tas-
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DAARTEGEN VERZETTEN ZICH DE VLAAMSE KULTUURVERENIGINGEN EN
t e n ». Maar de k r i s t e n - d e m o k r a t i s c h e parlem e n t a i r e n verloochenen vandaag d i t A . C . W . standpunt.
Prof. Derine, C.V.P.-schepen te A n t w e r p e n ,
schreef zeer t e r e c h t op 16 o k t o b e r 1968 i n «De
Gazet van A n t w e r p e n » : » W e m o e t e n er ons
rekenschap van geven d a t w i j V l a m i n g e n , als
vragende p a r t i j , de t r o e f van de n u m e r i e k e
meerderheid prijsgeven op h e t o g e n b l i k d a t o n ze achterstand nog n i e t is ingehaald ». D o c h
de p a r t i j g e n o t e n v a n Derine luisteren liever
naar de W a l e n dan naar h e m .
O p h u n kongres te K l e m s k e r k e hebben de
vlaamse socialisten destijds de grendels veroord e e l d . Maar vandaag h e r i n n e r e n z i j z i c h d a t
blijkbaar niet !
En de P.V.V.-ers lappen h e t a a n ' h u n laars, d a t
h e t liberaal W i l l e m s f o n d s z i c h eveneens tegen
de grendels h e e f t u i t g e s p r o k e n .

DE VOLKSUNIE
Ja, inderdaad : de Volksunie gaat haar eigen weg. Enkele maan<*
den geleden, toen de grondwetsherziening in het parlement he*
sproken werd, nam de Volksunie aan deze besprekingen nief
deel. M e n verweet haar, dat ze een monsterverbond had gesloten met de P.V.V. die eveneens wegbleef uit de besprekingen.
De Volksunie heeft toen haar standpunt duidelijk bepaald S
geen grendels.
Door de afwezigheid van de oppozitiepartijen werd de grondwetsherziening onmogelijk gemaakt, vermits de regering niet
beschikte over de vereiste twee-derdemeerderheid.
O m uit het slop te geraken heeft de eerste-minister enkele we^
ken geleden de « kommissie Eyskens » opgericht. De Volksunie
was bereid, deel te nemen aan de besprekingen in deze kommissie, op voorwaarde dat de grendels niet terug ten berde zouden
komen en dat Brussel geen gelegenheid zou krijgen om vlaamse
mensen en vlaams gebied te roven.
Zolang deze voorwaarden vervuld bleven, heeft de Volksunie in
de kommissie Eyskens meegewerkt en er opbouwend werk verricht. Doch eens te meer zijn de Vlamingen van de kleurpartijen
door de knieën gegaan : zij willigden opnieuw de waalse grendel-eis in. Een zoveelste Hertoginnedal !
Er moet onthouden worden dat de W a l e n zich, in een afzonderlijke vergadering van alle waalse kommissieleden, akkoord gesteld hadden over de grendel-eis. De vlaamse vertegenwoordigers in de kommissie Eyskens hebben nooit onder mekaar kont a k t willen nemen, alhoewel de Volksunie ze daartoe uitgenodigd had; ze hebben liever te doen met hun franstalige vijanden
dan met de Volksunie.
De Volksunie is dus, trouw aan haar gegeven woord, haar eigen
weg gegaan. Maar dat betekent niet, dat ze alleen staat. W e l
integendeel : alle grote vlaamse verenigingen — zowel het katolieke Davidsfonds als het liberale Willemsfonds, het socialistische Vermeylenfonds en de V.T.B., de V . V . B . , het V . V . A .
en zovele andere organizaties —

hebben zich herhaaldelijk

krachtig uitgesproken tegen de grendels.

GEEN GRENDEL<

VOLKSUNIE

De Volksunie staat niet alleen : net als in de sfttjd rond Leuven
gaat zij haar weg, samen met de grote meerderheid
bewuste Vlamingen van alle opinies.
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VOLKSUNIE
STUWENDE
KRACHT
W I L U INLICHTINGEN OVER
DE VOLKSUNIE ? SCHRIJF
NAAR HET VOLKSUNIESEKRETARIAAT, VOLDERSSTRAAT
71, BRUSSEL 1. OOK IN \JW
STREEK OF GEMEENTE WERKT
EEN VOLKSUNIE-AFDELING ;
OP HET NATIONAAL SEKRETARIAAT ZAL MEN U GRAAG
HET ADRES ERVAN GEVEN.
LIDMAATSCHAP KOST 60 FR
PER )AAR. DE VOLKSUNIEVERKOZENEN IN UW STREEK
HOUDEN ZICH TE UWER BESCHIKKING V O O R A L L E
DIENSTBETOON. DE VOLKSUNIE IS DE ENIGE ONAFHANKELIJKE V L A A M S E PARTIJ.

IEDERE WEEK VERSCHIJNT
HET WEEKBLAD « W I J » OP
24 BLADZIJDEN. ONAFHANKELIJKE, VRIJE VLAAMSE
VOORLICHTING: POLITIEKE
INFORMATIE. KULTUUR, DAMESPAGINA,
REPORTAGES,
SPORT ENZ. VERKRIJGBAAR
BIJ DE MEESTE KRANTENVERKOPERS, 8 FR PER NUMMER.
JAARABONNEMENT 300 FR,
ZES MAANDEN 170 FR. DRIE
MAANDEN 95 FR, TE STORTEN OP PRK 1711.39 VAN
«WIJ-VLAAMS NATIONAAL».
VOLDERSSTRAAT 7 1 , BRUSSEL 1. WIE « WIJ » LEEST.
IS G O E D GEÏNFORMEERD.

Speciale uitgave van het weekblad «WIJ » - n ovember 1969 - 600.000 ex. - Verantwoordelij k voor uitgave en opstel : mr. F. Van der Eist,
volksvertegenwoordiger, Beizegemstraat 20. Neder-Over-Heembeek.

standaard encyclopedie
PANORAMA DER WERELD !N KLEUR
De eerste Vlaamse encyclopedie

...nu ook in wekelijkse afleveringen!
Elke dinsdag verkrijgbaar bij uw krantenverkoper en boekhandelaar.

^4,000 krantenverkopers en
.^boekhandelaars stellen U
• voor: de eerste kleuren'^. encyclopedie in weke' lijkse afleveringen dia
1 In ons taalgebied verg^ schijnt. Deze eerste
Vlaamse encyclopedie wordt U elke
^ dinsdag aangebo; denvoorsIechtsSOF
per nummer, In do
vorm van luxueuze,
_
volledig in kleurendruk uitgevoerde afleveringen.
De alfabetisch gerangschikte onderwerpen
worden op een grondige wijze behandeld:
beeldende kunst, muziek, toneel, film, natuurwetenschap, techniek, ruimtevaart, sport, enz.
Elk onderwerp wordt rijk geïllustreerd met
kleurenfoto's en tekeningen in kleur.
Week na week krijgt U een boeiend panorama van alles wat de moderne mens interes-

Van week tol week.
seert én behoort te weten. Uw kinderen beVan band tot band
schikken over een goede, overzichtelijke huisVan A tot Z ..
bibliotheek, een steun voor hun studie en een
bron van algemene ontwikkeling.
10
Week na week neemt uw reeks afleveringen
toe in waarde en betekenis, tegen een bescheiden uitgave van slechts 30 F per aflevering, en op het einde bent U In het bezit van
STANDAARD
een kostbare encyclopedie In 13 prachtige delen, een sieraad voor uw boekenkast. Uw
vrienden zullen er U om benijden I
260 afleveringen - 13 luxe banden - samen
. PANORAMA DER
7.280 bladzijden - formaat 23 x 30 cm - 20.000
WERELD IN KLEUR
kleurplaten (foto's, kaarten, schema's, grafische voorstellingen, tabellen, enz.) - een schat
van informatie, kijk- en leesgenoegen voor het
gezin, voor vader, voor moeder, voor alle STANDAARD UITGEVERIJ. ANTWERPEM
kinderen.
Deze week verschijnt nummer 6. Do
.^
eerste twee nummers samen, tegen de
prijs van één enkele aflevering (slechts 30 F), en nummers 3 en 4 zijn nog verkrijgbaar.

ENCYCLOPEDIE

speciale aanbieding:

Mi
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ECKEH
NOBELPRIJS
Samuel Beckett kreeg de Nobelprijs
voor literatuur. Dichter en romancier,
werd hij echter vooral bekend om zijn
toneel, waarin hij nog meer dan in zijn
romans de absurditeit van het leven,
het in een kring-rondlopen, het absolute nihilisme heeft gestalte gegeven. Het
kreupele hoofdpersonage uit zijn roman « Molloy » dat zich vergeefs op weg
begeeft naar zijn moeder en nooit zijn
doel bereikt, vindt in zijn absurd teater
o.m m « Wachten op Godot» eveneens
uitdrukking : daar zijn het twee zwervers, die wachtend op een onbekende
die nooit komen zal, eindeloze gesprekken voeren.
Er is — vooral de jongste dagen —
heel wat geschreven over Becketts
werk, en men heeft de klemtonen vooral gelegd op deze uitbeelding van de
menselijke leegheid, van een «Mann
ohne Eigenschaften» die bij Beckett
nog verder uitrafelt tot een mens zonder kern, zonder centrum, Franzen, Becketts duitse vertaler, sprak van de
« eeuwige verlatenheid van de mens in
een doelloos draaiende wereld...»
Dat Beckett pas rond de jaren '50 in
kleinere kring en daarna meer en meer
bekendheid verwierf, zal wellicht in de
lijn liggen van de literatuurappreciatie zoals zi] na de oorlog aa:. bod kwam.
Kafka en Musil, die tot dan toe slechts
door de ingewijden gekend waren, verwierven algemene bekendheid, evenals
het werk van Hermann Broch. Gelijklopend met de tijdgeest, met de mense-

lijk ontworteling en de vervreemdmg
van zijn natuurlijke waarden en zijn
traditie, richtte de literaire appreciatie
zich zeer sterk naar de veelvormige uitdrukking van deze onevenwichtigheid
en ambivalentie • een onevenwichtigheid die zich tot in de stijl en struktuur
van vers, roman en teater deed voelen.
Samuel Beckett werd in 1906 uit een
protestants-ierse familie geboren. Hij
was leerling aan de Portora Royal
School te Enniskillen en daarna student
aan het Trinity College in Dublin, waar
hij Frans en Italiaans studeerde. In 1927
werd hij licenciaat in de letteren en leraar in Belfast. Nadie- werd hi] naar de
parijse «Ecole Normale Supérieure»
gezonden, om er als lektor te fungeren.
Daar ontmoette hij een andere Ier : James Joyce. Na zijn terugkeer naar Dublin werd Beckett er assistent-professor
in romaanse talen en behaalde zijn doktoraat. Hij schreef er een essai over
Proust, maar zou aldra Dublin verlaten
en op reis gaan, om zich in '"137 definitief te Parijs te vestigen. Daar verscheen in 1938 zijn eerste roman « Murphy». Na de oorlog verscheen dan zijn
in het Frans geschreven «Wachten op
Godot» benevens de romans waarvan
«Molloy» het vertrekpunt was. Met dit
boek vestigde hij de aandacht op zich,
eerst van kritici als Maurice Nadeau,
daarna van een breder publiek.
In zijn essai over Proust schreef Beckett : « De kunst is de apoteose van de
eenzaamheid ». Hiermede is altans gedeeltelijk zijn werk getipeerd.

ENGELSE LITERATUUR
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Na de Penguin Books, de Four Square Books, de Corgi- en Pan-Books zijn de
Sphere-Books op weg om een belangrijk aandeel te veroveren in de britse edities van paperbacks. Naast klassieke literatuur
en moderne
romanliteratuur
(waaronder een engelse editie van Thomas Manns « Jozef en zijn broeders » en
« Babi Yar » van de onlangs naar Engeland gevluchtte Koesnetzov) wordt er
ook ontspanningsliteratuur
geboden, science fiction en detective-verhalen. Daarnaast bieden deze pockets ook werk van de maest diverse aard: van wijsbegeerte tot kookkunst, van geschiedenis tot astrologie. Wij willen even stilstaan
bij enkele titels; de diversiteit der onderwerpen geeft enigzins een beeld van de
zeer brede gamma die door deze pockets bestreken wordt, en waarin ook recente edities gepubliceerd worden, die daardoor een grotere
verspreidingsmogelijkheid krijgen.
In een lijvige pocket van 384 bladzijden «The Life of Dylan Thomas»
brengt Constantine Fitzgibbon een uitvoerige, zeer degelijke en toch zeer leesbare biografie van de jonggestorven
dichter, toneelschrijver, novellist en
schrijver van filmscripts. Fitzgibbon
was een persoonlijke vriend van de
welshe auteur. Teneinde te vermijden
dat een aantal legenden en miten over
Thomas de werkelijke betekenis en de
historische waarheid zouden overwoekeren, besloot hij tot dit werk, dat hij met
de medewerking van Dylans weduwe
samenstelde. Een biografie die het werk
in dit leven plaatst en eruit afleidt en
het daarom ook beter begrijpen doet.
Een boek dat men vergelijken kan met
Magalaner & Kain's « Joyce », hoewel in
dio laatste werk de klemtoon meer op
het werk, in het eerste op het leven gelegd wordt.
Een andere biografie, over een heel
andere persoonlijkheid, maar zeker
niet minder interessant, is die welke
Sean O'Faolain schreef over Constance
Markievicz. Wie enigszins met de jongste ierse geschiedenis vertrouwd is, zal
deze figuur ten minste bij naam kennen. Toen zij stierf in 1927 schreef W.B.
Yeats, Nobelprijs voor literatuur en
vriend van de rebelse gravin, zoals men
haar noemde, een ontroerend In Memo
riam-gedicht. Gravin Constance Markievicz, geboren in 1868 uit een rijke
engels-ierse familie, de Gore-Booths,
heeft een belangrijke rol gespeeld in de
ierse sociale en nationale beweging.
Vooraleer zij, als enige vrouwelijke officier, aan de Paasopstand in 1916 deelnam en als eerste vrouw verkozen werd
voor het parlement, was zij bedrijvig in
de ierse jeugdbeweging en de sociale
beweging. Zij stond naast Connoly, de
leider der ierse Labourpartij maar was
ook met Pearse, de leider in de Paasopstand.
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Sean O'Faolain, een der belangrijkste
ierse auteurs op dit ogenblik en schrijver van een biografie van De Valera,
schreef ook het levensverhaal van deze
merkwaardige en moedige vrouw, die
bevriend was zowel met O'Casey en
Yeats als met de Valera — en die als
een nationale heldin vereerd werd.
Bij de romans die pas verschenen in
df reeks stippen wij aan : een paper-

back-uitgave van «Manhattan Transfer» van John Dos Passos, twee — bij
elkaar aansluitende — romans van L.P.
Hartley, een der belangrijkste moderne
engelse auteurs : «The Brickfield» en
«The Betrayal», het verhaal van een

De Haagse Comedie zal in Den Haag «De clown in het souterrain » opvoeren. De
spelers zijn nogal dik onder de verf gezet en geschminkt in een stijl, die aan de
beste jaren van het expressionisme he rinnert. Er is niets nieuws onder de zon.

tragische jeugdliefde en de gevolgen
ervan in het latere leven.
Penry McSorley's «Journey from a
back Street» vertelt het verhaal van
een jong meisje uit een achterbuurt, dat
haar stiefvader ontvlucht en zich met
alle middelen tracht recht te houden,
na een uitkomstloze liefde tot een veel
oudere man. McSorley's sfeerscheppend
vermogen maakt van het verhaal een
getrouwe schildering van hel achterbuurtleven van het Londen der dertiger jaren.
Heel anders van toon en onderwerp is
het boek van Anne Piper «A nice girl
like me » dat al even ondeugend en vlotgeschreven is als haar « Jack en Jenny »

Platenrubriek
Vandaag wiiden we deze rubriek uitsluitend aan de « Deutsche Gramvnophon Gesellschajt »
die het nieuwe seizoen op schitterende wijze inzet. Muziekliefhehbers kennen zeer zeker de intekenakties die ieder jaar in de
herfst door deze firma op de markt
gebracht worden, en die de laatste nieuwe L.P.'s — meestal kassetten — met gevoelige prijsvermindering aanbieden, tot een bepaalde datum. Ook dit jaar is er
weer keuze geweest tussen zes
kassetten, met een programma
dat loopt van de barok via de klassieke en roTuantische muziek, naar
de avant-garde van onze dagen.
Tekstboeken over het uitgevoerde werk, met belangwekkende inleidende artikelen over kompozitie en uitvoerders verhogen nog
de waarde van deze in alle opzichten geslaagde uitgaven.
De hieronder vermelde werken
behoren tot deze intekendktie 1969
en kunnen tot einde januari 1970
tegen verminderde prijs worden
bekomen :

er dat eveneens verfilmd werd, onder
de titel van de nu verschenen paperback (de oorspronkelijke titel van het
bij Heinemann verschenen boek luidde
«Sweet en Plenty»).
Vermelden wij tenslotte nog de reeds
eerder dit jaar verschenen romans « The
Poacher» van de bekende auteur H.E.
Bates, «The Attempt» van John Hopkins, en twee romans van Ford Madox
Ford : « A Man could stand up » en « No
More Parades ».
Prijs van deze paperbacks : 5 sh. voor
de romans, 6 sh. voor de biografie van
Gravin Markievicz en 7/6 sh. voor de
biografie van Dylan Thomas.

« Samson » - G. Fr. Handel ; 950
i.p. van 1580 fr ; « Die Schopfung »
J. Haydn. : 450 i.p. van 790 fr ;
« 46 Symfonien » W.A. Mozart :
2.500 i.p. van 5.925 fr ; « Lieder
Vol. 1 » Fr. Chubert : 1.990 i.p. van
4.740 fr ; « Siegfried » R. Wagner .
1.200 i.p. van 1.975 fr . « Muziek
van nu » • 805 ip. van 1.170 fr.
«BEETHOVEN EDITION 1970»
Ter herdenking van de 200ste
geboortedag van Ludwig van Beethoven pakt dezelfde firma in samen werking met het BeethovenArchiv te Bonn, uit met een
jubileum-uitgave van al de verzamelde werken van Beethoven (75
L.P.'s in 12 kassetten) onder de
titel « Beethoven Edition 1970 ».
Een groot geïllustreerd boekwerk met uitvoerige biografie en
tal van artikels en dokumenten
behoort tot deze uitgave. Aan deze
« Beethoven Edition » werken de
grootste namen uit de muziekioereld mee. Om er maar enkele op te
noemen . W. Kempff, David Oistrach, Christa Ludwig, Dietrich
Fischer-Dieskau, Herhert von Karajan, Karl Bohm, Berliner Symphoniker enz..
Deze jubileum-uitgave werd dus
zoals hierboven gezegd, ingedeeld
in 12 kassetten, waarvan elke
maand één zal verschijnen zodat
het hele programma tegen de
herfst 1970 zal voltooid zijn.
Degene die op de « Beethoven
Edition » insc?irtj/t ontvangt behalve het prijsvoordeel dat reeds
in de prijzen van de afzonderlijke
kasestten is verwerkt, nog een ex-

tra prijsvoordeel van 3.300 fr zodat de prijs van de volledige « Edition » inkluzief het geïllustreerd
boekwerk, is vastgesteld op 13.000
fr. Tot slot volgt hieronder nog de
lijst der kassetten met daarbij inrtekenprijs en datum van verschij'
ning.
1. 9 Symfonieën - November 1969:
1.600 i.p. van 3.160 fr ;
2. De Concerten - Oktober 1969 :
1.300 i.p. van 2.370 fr ;
3. Kamermuziek voor blazers Mei 1970 • 950 i.p. van 1.580 fr ;
4. Strijkkwartetten
- December
1969 : 2.200 i.p. van 4.345 fr ;
5. Strijktrio's - April 1970 : 650
i.p. van 1.300 fr ;
6. Pianotrio's - September 1970 :
1.300 i.p. van 2.370 fr ;
7. Vioolsonates - Cellosonates en
Variaties 1970 . 1.450 i.p. jcm
2.765 fr ;
8. Pianowerken - Februari 1970 :
2.600 i.p. van 5.530 fr ;
9 Missen - Maart 1970 • 650 i.p.
van 1185 fr ;
10 Fidelio - September 1969 ; 650
i p van 1.185 fr ;
11 Toneelmuziek - Januari 1970 :
650 i.p. van 1.185 fr ;
12. Liederen - Koormuziek - Oktober 1970 . 1.550 i.p. van 2.765
De kwaliteit der opnamen die
ik reeds mocht beluisteren (De
koncerten) is buitengew
o on.
Prachtige solistische interpretatie,
de meest beroemde orkesten in
zuiverste stereo weergegeven. Ideale geschenken voor kerst- en eindejaarsperiode !
_.
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Zaterdag 15 november
16 00 t o t 18 15 : Volksuniversiteit
—,
18 25 . Z o n d m o n n e t i e — 18 30 : Disneyland . Een schitterende loopbaan —19 20 : A u t o r o m o
—
19 50 : Keurig
Frons — 19 52 : Zoeklicht — 19 57 :
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws —
2 0 25 . Kwist het wel — 21 4 0 . Echo —
22 10 : Mannix . De a a r t s v i j a n d
—t
2 i 0 0 : TV-nieuws

&

Zondag 16 november

GEZIEN
Bedenking bij de herrie die
de jongste tijd weer is opgelaaid rond het geval Housiaux
Er was eens een vrouw die
om haar levensstandaard te
verbeteren iets wou bijverdienen. Zij wou kuisvrouw worden
bij de B.R.T. En ze moest formulieren invullen en ze moest
een bewijs hebben van dit en
een papier van dat. Ze moest
bewijzen leveren van haar kunnen en tenslotte werd ze niet
aangenomen. Omdat zij niet
aan een of andere voorwaarde
voldeed.
Er was eens een jonge afgestudeerde die wou joernalist
worden bij de nieuwsdienst. Hij
betaalde tweehonderd frank en
nam aan het eksamen deel
Maar hij behoorde niet tot de
vijf procent (zegge en schrijve
5 %) geslaagden omdat hij niet
de juiste partijkaart kon bovenhalen. U kent toch ook de
B.R.T.-stelregel : de juiste man
met de juiste partijkaart op de
juiste plaats
En er was een politiek direkteur van een waals socialistisch
dagblad voor wie plots op zijn
eigen krant geen plaats meer
was.
En die direkteur legde geen
eksamen af en hij vulde geen
tormulieren in en hij moest
geen bewijs halen van dit noch
een attest van dat. En omdat
hij dus aan alle voorwaarden
voldeed wou de raad van beheer hem benoemen tot personeelsdirekteur van ons aller
B R.T -R T B
Maar kijk, het personeel nam
het niet Er waren personeelsleden die « rerum novarum »

Gezonde jetigdfeuilletons

zijn steeds welkom : een tikje moed, kwajongeiissti eken en veel jantazie...

der blazen dacht de raad van
beheer waarin de drie traditionele partijen de plak zwaaien
en zij stelde een voorlopig bestand voor Na de vakantie zou
men wel zien En hierbij hoopte de raad van beheer dat er
tegen die tijd wel andere hete
hangijzers zouden zijn waarmee het personeel zou zoet gehouden worden. Maar zie, de
raad van beheer vergiste zich
en het werd november en het
personeel van de B.R.T.-R.T.B.
werd weer lastig en sprak van
afspraken en klare wijn en eerlijke oplossingen. En de raad
van beheer kwam weer met
een wijs voorstel voor de pinnen — ekskuzeer — de raad
van beheer bracht een nieuw
voorstel ter tafel. Men zou de
heer Housiaux buiten kader

Zaterdag 1 5 november
22u30 : NEDERLAND 1
Poets (de avonturen van een
verborgen
kamera).
22u40 : DUITSLAND 1
De tijger van New York (amerikaanse speelfilm van Stanley
Kubrick).

19u : BRUSSEL NED.
Islay in Schotland
(eksploratiefilm).
20u40 : BRUSSEL NED.
Royal familiy (over het leven
var de britse koninklijke familie).
22u25 : BRUSSEL NED.
De vrouw in de moderne literatuur (debat met vier schrijfsters).
19u05 : NEDERLAND 1
Pete Seeger (diaken van de
vrede).

gelezen hadden of die nog ergens in hun achterhoofd een
zinnetje uit « Das Kapital »
hadden gelezen of gewoon mensen die het wat te gortig vonden dat de eerste de besle partij kreatuur zo maar op een hoge post op het Flageyplein kan
worden benoemd zonder dat hi]
snig bewijs van bekwaamheid
moet leveren. En die stoute
personeelsleden spraken van
staking en zij deden het ook
Dat was toen zomer '69
Maar het zal wel koelen zon-

strenge winter in leven te houden.
c : omdat de geachte Housiaux wijd en zijd bekend staat
als een zeer bekwaam man die
de geknipte figuur is om bij de
BR.T.-RT.B een direktiefunktie uit te oefenen.
d : omdat de achtbare afge
vaardigden van de drie traditionele partijen in de raad van
beheer allemaal handen op dezelfde buik zijn en het één plezier toch altijd op lange termijn het ander waard is.
Schiftingsvraag : hoeveel
juiste antwoorden zullen er
binnen komen ?
Wie tijdig antwoordt krijgt
mag gratis kijken naar alle ÏVfeuilletons
Oplossingen binnensturen aan :
VIDAX.

Maandag 17 november

speelfilm met Peter Finch en
Kay Kendall).

20u25 : BRUSSEL NED.
Re7n en angst
(amerikaanse
oorlogsfilm).

Zondag 16 november

Donderdag 20 nov. komt om
I9u35 de Volksunie aan het
woord.

met een speciale opdracht gelasten en men zou dan wel zien
en zo verder.
Vraag : waarom in 's hemelsnaam moet een kuisvrouw of
een joernalist bij de B R.T. aan
honderd en één voorwaarden
voldoen om in dienst te treden
en waarom moet een politiek
direkteur van « Le Peuple »
geen enkel eksamen afleggen
en wordt zo een man zo maar
op een topfunktie geparachuteerd ?
Antwoord : gelieve het onnodige door te halen :
a : omdat alle Belgen gelijk
zijn voor de wet.
b : omdat het hempie nader
is dan de rok en die arme man
dringend aan een behoorlijk inkomen moet komen om zijn
bloeikens van kinderen in deze

19u40 : NEDERLAND 1
Het voetspoor van Alexander
(het avontuur van vijf jonge
Nederlanders).
21u35 : NEDERLAND 2
Kort geding (kruisverhoor omtrent de te sterke machtkoncentraties door fuzies in de
bedrijven).
17ul5 : FRANKRIJK 1
Caravane vers Ie soleil (speelfilm).
20u40 : FRANKRIJK 1
Les dents du diable (speelfilm met o.a. Anthony Quinn).
21ul5 : FRANKRIJK 2
Phèdre (film naar net werk
van Racine),

22u30 : NEDERLAND 1
Farce majeure (satire).
20u45 : NEDERLAND 2
Velen met mtj
(dokumentaire
over de ombudsman).
20u55 : FRANKRIJK 2
Moby Dick (film van John
Huston).
23u05 : DUITSLAND 1
Hexen (zweedse
speelfilm).
21u : DUITSLAND 2
Spellbound (speelfilm van Alfred- Hitchcock).

Vrijdag 21 november
20u25 : BRUSSEL NED.
J.G. Boikman (toneel van Ibsen).
20ii25 : NEDERLAND 1
't Schaep met de 5 poten (cafékomedie).
20u35 : FRANKRIJK I
De gebroeders Karamazov.
21u55 : FRANKRIJK 2
De ideale stad (Claude-Nicolas
Ledoux).
22u45 : D T J I T S L A N D 2
Wanneer Ira komt
(poolse
speelfilm).

1 1 UO tot I I 40 . Eucharistieviering v o n uit het Ascanuscollege te Asse — 14 0 0 :
Voor boer en tuinder — 14 30
De longe
jacobieten
De verrader — 14 45 . T i e n e r k l a n k e n — 15 15 . Binnen en b u i t e n
— 17 15 t o t 18 20 . Europese k o m p i o e n schappen salondonsen voor amateurs t e
S t u t t g a r t — 18 30 : Sportreportage —
19 00 . « Isla m Schotland > Exploratietilm
—
19 55 : Mededelingen
—
2 0 0 0 : TV-nieuws — 20 15
Sportweekend — 20 4 0 . « Royal Family > Film
over het leven in en buiten B u c k i n g h a m
Palace van de Britse Koninklijke Familie
-— 22 25
Komt de vrouw a o n hoor
t r e k k e n m de moderne l i t e r a t u u r ?
-^
23 10 . TV-nieuws

Maandag 17 november
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
—
18 55 . Z o n d m o n n e t i e — 19 00 ; Sporttribune — 19 20
A v o n t u r e n in de Stille
Zuidzee : V e r g i f t i g d land —
19 45 :
Hier spreekt men Nederlands — 19 50 :
Zoeklicht
—
19 55 : - Mededelingen.
— De Weerman — 20 0 0 . TV-nieuws —
20 25
Speelfilm . Roem en ongst
—•
22 00 . Gostprogramma ; De t i b e r a l o
gedachte — 22 30 : TV-nieuws.

Dinsdag 18 november
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
—
17 55
Schooltelevisie — 18 55
Zandmonnetje — 19 0 0 : Tienerklanken —
19 30
Alledag — 19 50 : Keurig Frons
— 19 52 : Zoeklicht — 19 57 : M e d e delingen —
20 00
: TV-nieuws
—
20 20 : C h f f Richard in Schotland
—
20 45 Zorg hard voor uw h o r t — 21 3 5 :
« La Serva Podrono » Komische opero
von Giovanni Pergolesi — 22 15 . G o s t programma Het vrije woord : Het W i l lemsfonds — 22 4 5 . TV-nieuws.

Woensdag 19 november
Rond 1 1 3 0 t o t ongeveer 16 0 0
ApoHp'
12 — 16 30 : Schooltelevisie — 17 3 0 i
Jevonjong — 19 25 . Z o n d m o n n e t i e —
19 3 0 . Vergrootglas op de postzegel —
19 45 . Hier spreekt men Nederlands —
19 50 . Zoeklicht
—
19 55
Actuoliteitsreportage met onderbreking voor T V nieuws omstreeks 20 45 — 21 4 5 • A p o l lo 12 — 22 35 * Vergeet met te lezen
— 23 10
TV nieuws

Donderdag 2 0 november
6 15 t o t 12 00 • Apollo 12 — 14 05 t o t
15 50 . Schooltelevisie — 18 25
Tech.
nisch en wetenschappelijk
Engels
—
18 55 . Z o n d m o n n e t i e — 19 0 0 : J o n ger d o n ie d e n k t
—
19 3 5 . Politieke
tribune
De Volksunie — 19 50
Keurig Frans — 19 52 • Zoeklicht — 19 5 7 :
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws —
20 25 . High Chaparral
Tino — 21 15:
A p o l l o 12 — 22 15
Premiere — 2 2 55 :
TV-nieuws

Vrijdag 21 november
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
—
17 55 • Schooltelevisie — 18 55
Zondmannetje — 19 00 : Luceot — K 3 0 :
Z i e t u er wat in '
—
19 45
Hier
spreekt men Nedertar>ds
—
19 50 ;
Zoeklicht
—
19 55 - - Mededelingen.
— De Weerman — 20 0 0 : TV-nieuws - ^
20 25
c John Gabriel Borkmon » Toneelstuk von Hendrik Ibsen — 2) 4 5 ;
Ballet met John Cronko — 22 35
TVnieuws —
22 40 t o t ongeveer 23 4 0 i
Apollo 12.

Dinsdag 18 november
21u40 : BRUSSEL FRANS
Cul de sac (speelfilm van Polanski).
Woensdag 19 november
20u35 : NEDERLAND 1
Requiem voor een zwaargewicht
(amerikaanse
speelfilm).
20u55 : FRANKRIJK 2
Liberté 1 (speelfilm).
20ul,5 : DUITSLAND 1
Walvissen (uit de reeks «geheimen van de zee »).
20u : DUITSLAND 2
De dood van een handelsreiziger (tv-spel var. A Miller).
Donderdag 2 0 november
19u35 : BRUSSEL NED .
De Volksunie aan het woord.
21ul5 : NEDERLAND 1
De revolutie in Libië (een reportage).
22u : NEDERLAND 1
Seksuele opvoeding in Zweden.
21u05 : NEDERLAND 2
De poolzeeën (een dokumentaire over de zeeën).
22ul0 : FRANKRIJK 1
Sérieux s'abtenir (zes sketches).
« Royal family » heet de dokumentaire over het teven in en rond
Buckingham Palace. Prins Andrew mocht even met « de tuigen •
20ul5 : DUITSLAND 1
van de technici spelen. Brussel Ned., zondag 16 nav.
Simon en Laura (engelse \
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SLECHTE ZAAK
Nadat men ons wekenlang «aan de
Bvaggel» gehouden heeft met berichten
over Ferdmand Bracke in Mexiko,
waar hij zou proberen het werelduurrekord te breken, is eindelijk het bericht gekomen : Bracke geeft het op. In
feite heeft hij slechts tweemaal een
tiental minuten gereden, want tweemaal heeft hij wegens ademhahngsstoornissen zijn poging moeten stopzetten. Van een werkelijke poging kan
men dus nauwelijks gewagen. Achteraf
bekeken lijkt al de drukte rond de rekordpoging («Les Sports» minstens 40
bladzijden kopij, ganse ploegen joernalisten wekenlang in Mexiko, speciale
telefoonverbindingen
Mexiko-Brussel)
toch wat potsierlijk. Meer en meer mensen vragen zich af of het eigenlijk ooit
in de bedoeling heeft gelegen werkelijk
een aanval op het rekord van Ritter te
wagen, en of het niet eerder een publiciteitsstunt is geweest van Peugeot,
merk waarvoor Bracke rijdt. Voor
Bracke in elk geval een slechte zaak.
LIJDER
Weer dnjft een zwarte onweerswolk
boven ons dierbaar land. Onze afgod,
Merckx, gaat het niet zo heel goed. Hij
heeft hoofdpijn en gezichtsstoornissen
lezen we. Heel geleerde doktoren buigen het van zorgen zware hoofd over
de beroemde lijder, maar wat er precies aan de hand is, konden wij nog niet
vernemen. Het schijnt iets te maken te
hebben met de valpartij in Blois, maar
dan ook weer niet veel. Het schijnt ook
iets te maken te hebben met vermoeidheid en zenuwspanning. Er wordt gesproken over meer rust. Het zou dus
wel eens kunnen zijn dat men Merckx
deze winter niet zo heel vaak op de
mste zal zien. Het zal wel allemaal niet
zo'n vaart lopen, maar het is toch een
feit dat al de drukte rond sportfiguren
die een beetje in de kijker willen/moeten lopen, van zeer zenuwslopende aard
moet zijn, en dat zij hun dikke wedden
nu ook niet bepaald «krijgen». Wij
.wensen de Merckx een spoedig herstel.
ZEER DUIDELIJK
k
• ' Sporta — waarvan we geen lid zijn,
Om te antwoorden op een lezer — heeft
zich tijdens een gespreksdag bezonnen
over de lichamelijke opvoeding op
school. Zoals altijd heeft Sporta achteraf zijn standpunten duidelijk omschreven. Zo wordt gezegd dat de lichamelijke opvoeding moet beschouwd worden
als een volwaardig vak (met alle konsekwenties daarvan), dat één uur per dag
moet besteed worden aan lichamelijke
opvoeding zonder dat de intellektuele
vorming daarvan nadeel mag ondervinden, dat er nodig wat moet gedaan worden aan de infra-struktuur, dat geleidelijk de lichamelijke opvoeding in handen moet worden gegeven van gespecializeerde leerkrachten, waarvan de
opleiding moet aangepast worden opdat hun werk wetenschappelijk gebazeerd zou zijn. Geen verbazende dingen
wellicht, maar dan toch verbazend genoeg om nog steeds te behoren tot de
sektor « wensen ». Wij willen hier trou-

wens ook een wens aan toevoegen : dat
al wie meent over sport wat te moeten
beslissen, wat meer de Sporta-mensen
zou raadplegen.
OOK ZONDER VEDETTEN
In de « Gazet van Antwerpen » schreef
Frans Thielemans een artikel om te
zeggen dat de belgische bokskampioenen aan hun titel niks verdienen en dat
dit normaal is, vermits zij ook niet veel
kunnen. Hij hecht daar belang aan
want, zegt hij, in elke sporttak kijkt de
jeugd op naar de vedetten, en de aantrekkingskracht van een bepaalde sport
is recht evenredig met de waarde der
topvedetten. De belgische bokssport
heeft er geen, ze trekt de jeugd niet aan
en ze is ten dode opgeschreven.
Wel, we zijn het daarmee toch niet
helemaal eens. We zien niet in waarom
een goede sportopvoeding — maar dat
is niet degene c'.ie de sportpers tot dusver versterkte — de jeugd niet zou kunnen brengen tot sporten die in se goed
zijn, zelfs al brachten zij geen kommerciële vedetten voort.
DURE OORVEGEN
Het is altijd zo een beetje de gewoonte geweest supportersruzies mèt muilperen te beschouwen als een soort
«minnelijke schikking», waarbij de
tussenkomst van het gerecht totaal ongewenst is. We denken dat hierin stilaan verandering komt, en dat men meer
en meer gaat vinden dat het op en rond
een sportveld evenmin toegelaten is zijn
argumenten fizieke kracht bij te zetten
als overal elders. Dat heeft waarschijnlijk tot zijn grote verbazing een supporter van Zele moeten ondervinden, die
voor een onnozelheid als een paar kletsen aan een « vijand » in de tribune, bij
de «zjuus» moest te biechten gaan, en
daar zo maar eventjes een maand bak
— niet voorwaatdelijk — en 20.000 tisten boete te inkasseren kreeg. En misschien was zijn verbazing nog groter
toen hij hoorde dat ook zijn « slachtoffer» (voorwaardelijk) gestraft werd.
Nogal straffe «toebak », dat moeten wij
zeggen, maar dat gereageerd wordt tegen brutaliteit en geweld rond een stom
partijtje voetbal, daar hebben we niets
op aan te merken.
HET VERSCHIL
Wat zijn die Hollanders toch flauwe
venten. Nu zijn ze kwaad dat de Italianen niet willen zeggen dat ze zich weer
eens vergist hebben, toen ze Karstens
op doping betrapten. Nog werden Lunts
en zijn kollega's niet ingezet — ook al
niet veel hé die mannen, in vergelijking
met onze ministers, die direkt op hun
velo springen als er een koereur moet
geholpen worden — maar de wielermensen maken des te meer van hun oren.
Flauwe kul vinden wij het dat zij altijd
maar liggen te wijzen op het feit dat
onze Merckx ook betrapt werd op doping, wegens gebrek aan bewijzen niet
gestraft werd en dat zij dus voor hun
Karstens hetzelfde wensen. Nou motten zij toch eens goed begrijpen dat het
voor iedere ware Bels meer dan duidelijk is dat Merckx inderdaad niet ge-

Bccischot-Guiilüise : de « nmn]ic^ en'; » en de ^entse verdediging in een hardnekkig uiid ei-onbje.

Crossing Schaarbeek-Beringen : een poging van Crossing liep uiteindelijk
op de tiitstekendeberingse
doelman.
pakt had, en dat de sporen van « dinamiet» in zijn goddelijk water desnoods
van bovennatuurlijke aard waren, maar
dat dezelfde Bels er innig van overtuigd
is dat Karstens wel gesnoept had, en dat
de onreinheid zijns waters een gewoon
menselijk aksident is. Als ze dat nu nog
niet verstaan.
TEVEEL IS TEVEEL
De internationale wielerunie heeft
nog maar pas beslist dat de rittenkoersen of « ronden » korter moeten worden,
of ze moet al terugkrabbelen Het heet
nu dat ieder geval afzonderlijk moet

spaak

onderzocht worden en het betekent dat
de rittenkoersen bijna allemaal langer
zullen worden. Ieder inrichter heeft immers goede redenen daarvoor. Het zou
nochtans niet slecht zijn de duur van
die ronden wat te beperken, want de
wielerkalender voor 1970 is weer zwaar
overladen. Van vroeg in het voorjaar
tot laat in het najaar wordt er bijna
iedere dag ergens een «grote» koers
betwist. Hoe zou men nu willen dat de
« gejachte » sportliefhebber daar steeds
even veel aandacht zal blijven aan besteden en dat de renners met steeds
even grote vlijt en voorbeeldige ernst
die eindeloze reeks wedstrijden zullen
betwisten. Teveel is teveel.

JEAN EN DE "DOBBEL-FLÜPPEN"
Wij hebben bij de Charel een
godganse avond zitten prakkezeren of men onze goede moeder
voetbalbond nu al dan met een
proces aan het been mag lappen,
als men meent door diezelfde moeder « in het valies » te zijn gezet,
maar wij hebben zoveel argumenten pro en kontra gevonden dat
wij er met wijs uit raakten, hoeveel inspiratie de Charel ook het
aanrukken. We loaren dus eigenlijk blij dat nonkel Georges vond
dat wij weer zo ne geleerde snuit
trokken alsof wij zopas het warm
water hadden uitgevonden.
« Zo'n proceskwestie met de
voetbal », zei hij, « heb ik al meegemaakt in zeventien, en toen
was dat andere peper, want dan
staken de fritzen nog hunne snuffelneus over al die onnozelheid en
dat was ver van gezond.
Wij speelden hier een vriendenmatch tegen een ploeg Brusselaars, Daring Brussel zeiden zij,
maar in feite ergens een stamineeploeg. Vaneigens loonnen wij, en
de Brusselaars waren viesgezind,
omdat de arbiter teveel met ons
had gedaan Heel normaal « pertang », want Loioie had hem voor
zijn moeite een zijke spek, een
zende pensen, een boerenbrood en
een kluts patatten gegeven. Zij
hadden niks gegeven. Na de match
trokken zij met veel « hambras »
naar huis, te voet, want de tram
reed hier toen nog niet en zo moesten ze voorbij de peren van Charel, daar waar nu Gust van Charel
woont, rechtover « den ouden doktoor ». ge weet wel. Die bomen
zijn nu weg, en dat is spijtig want
zo'n peren, dat bestaat niet meer.
Dobbel-fluppen waren dat. van
twee in een kilo, en met sap, dat
het over uw blokken liep als g"
erin beet. Daar kon geen mens
voorbijgaan zonder een peer op te
rapen, en de Brusselaars ook niet
Maar ze begonnen zo lelijk huis
te houden, dat Charel uit zijn stal
kwam geschoten om te zien wie
zijn bomen aan het uitdoen was
Eerst zei hij zoiets van « trekt
daar een koppel peren af, maar
laat die takken hangen ezels gedoeme », en toen die woeste bende
niet luisteren wilde, sprak hij al
van er een paar « enige litsen » te
geven, mptai- wie de eerste « Hts »
kreeg was Charel zelf en ivel zo
goed dat hij op zijn achterwerk
in zijn haag totterde Ge ziet van
hier hoe hij te werk ging De maalder. toen ook burgemeester, looon-

de een paar huizen verder, en die
kwam, zo in zijn floerden broek
vol meel, op het lawaai af en hij
had hl] goed te eksplikeren, in 't
Frans en in 't Vlaams, dat hij de
burgemeester was, en dat hij hen
in de bak zou doen zetten, de Brusselaars lachten hem vierkant uit.
Eén loas zo astrant dat hio de mulder zijn muts pakte en daarmee
naar de fluppen begon te smijten,
tot ze in de boom bleef hangen.
De mulder, ook nogal van de krikkele kanl, had daarop niet gewacht
om links en rechts wat muilperen
uit te delen, in de hoop dat ze
hem,
de burgemeester, niet zowden durven slaan. Het duurde
nochtans niet lang of hij zat neffens de Charel in de haag onder
de perelaars. De sjampetter woonde er bijna rechtover. Die had op
zijn gemak zijn tenue aangetrok'
ken en hij kwam ook eens kijken.
De burgemeester gaf hem het hevel proces-verhaal op te maken.
Vernieling, diefstal, slagen aan
ambtenaar in funktie en zo. Ik zei
het al, het was oorlog en een proces loas een lelijk ding. Geen opprentte dus dat de Brusselaars hun
pas zouden geven. De sjampetter
haalde zijn matrak boven, en drie
sekonden later was hij ze kwijt.
Hij kreeg ook een stomp of twee
en ze probeerden zijn kepi over "^n
ogen te trekken, om zo rap lopen
te gaan. « Ni vus ni connus » om
zo te zeggen, maar ze waren ondertussen omringd door zo'n grote
hoop dorpelingen, ook niet vies
van een matchke « lutliehre » dat
ze zich maar overgaven. Onder de
leiding van de burgemeester en
met overvloedige
aanwijzigingen
van Charel, heeft de sjampetter
ze allemaal « den boek » opgezet
Dan mochten zij naar huis, veel
stiller nu en tot aan de grens van
de gemeente gevolgd door een hele stoet dorpelingen.
Er is geen proces van gekomen.
De mulder, die ook niet zo zot
was van de Duitsers, heeft de zaak
in de doofpot kunnen doen steken
en hij heeft zelf drie kilo peren
betaald aan Charel Heel de zaak
is hij ons in het dorp nog eens opgerakeld toen één van de rahauwige Brusselaars plots een beroemdheid werd, een voetballer
van wereldformaat, een trots van
het belgische sporthuishouden, namelijk Jean de Bie Tot aan zijn
dood heeft Charel volgehouden
dat zijn fluppen daar voor iets
'^ussenzaten ».
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UW KIND IS BETER SPEELGOED WAARD !
Een onuitputtelijke voorraad merkspeelgoed en tiobby, overzichtelijk
aangeboden in onze ruime toonzaal met vrije toegang.
Honderden gezelschapsspelen voor jong en oud. Speelgoed in pluche,
poppen, poppenwagens, poppenkasten. Duizend modellen miniatuurau-

Gro(e Veu!:
GLAZEN en MOHTUREN.
GrAtit voor veneVerden.
Herstell ngen m eigon weAtiuil,

Walter
._

to's. Trapauto's, gokarts, minifietsjes, voetbalspellen, Zorro-ruimtepakken.

ROLAND

Gediplom'e'J Oplieler

—

Modelbouw en autoracebanen van de beste merken

Kerkstraat, 5 8 — A i l w e r p e n
| U l a.u !>• »P ' ' • ' n " ' " " ^ " " ' 'I
T i l t l c o n : ii-U

Tuinschommels,

plonsbaden, sport en spel. Geen gelegenheidsverkoop maar standing,

U

1 0 9fe lorlmg op veftoon deiar.

D I E P E S T R A A 1 2 9 ,

voorlichting en dienstbetoon. Vakkundige reparatiedienst.
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I WCKr CN

Tel. 32.44.30

Standaard Geschiedenis van de 20s^e eeuw

Waardebon 6 0 frank

D i t is u w eeuw : duizelingwekkende veranderingen een
razendsnelle evolutie !... U staat op de drempel van een
nieuw, fantastisch t i j d p e r k . Daarom... wees van u w t i j d ,
kén u w t i j d ! De Standaard Geschiedenis van de 20ste
eeuw is hét naslagwerk voor iedereen die m e t kennis van
zaken w i l oordelen. H e t grandioze avontuur van de a l lernieuwste geschiedenis in schitterende kleuren en fascinerende teksten... voor mensen die echt thuishoren in
deze eeuw !
D i t luxueus boekwerk, in zes delen, gebonden in nachtblauw kivar met weelderige goudstempels, voorzien van
een stofomslag in vierkleurendruk, bevat 5.000 suggestieve hoofdstukken, 2.688 pagina's kostbaar, glanzend
papier.
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deze bon behoorlijk

invult, uitknipt en opstuurt

aan het ALGEMEEN SEKRETARIAAT VOLKSUNIE, Volderstraat 7 1 , Brussel 1 , ontvangt het blad gratis tot einde
1969. Hij krijgt aldus een geschenk van 60 fr.

Naam :

...r„

Adres :

straat, nr . « . . .

HET BOEK VAN DEZE EEUW...
IS HET BOEK VAN HET JAAR

Gemeente :

Naam :

wenst a W I J » gratis te ontvangen tot einde 1969.

»

•

.-....,

Straat :
Plaats :
Handtekening :
Datum :

,

»•'• • • • • • • • • • • • • • • • • • • «c« «•« a«»

O Ja, ik teken in op de zesdelige Standaard Geschiedenis van de
20ste Eeuw en profiteer van de voordelige en speciale intekenprijs, 780 fr. per deel.
O Stuur mij gratis en geheel vrijblijvend alle inlichtingen.
O 'k betaal min. 250 fr. per maand.
(Het desbetreffende hokje zwart maken a u.b.)

(handtekening).

Stuur deze bon naar het Vlaams Persagentschap Postbus, 330
Antv^erpen - 1
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KERSTVAKANTIE
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De VLAAMSE TOERISTENBOND
1

stelt u TUNEZIE voor
•

vijftiendaagse vliegtuigreis, vertrek 21 december

•

zevendaagse autocartocht door een betoverend land

•

een week verpozen aan zee op het oaze-eiland Djerba

•

reissom : 16 190 fr., alles inbegrepen.

STEENROUWERSVIST
ANTWEIIPEN
Tel. 31.35.83
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Een V.T.B.-groepsreis, dus zoals steeds vlaamse reisleiding !

zo'VEEL BETER

PROGRAMMA, I N L I C H T I N G E N EN BOEKINGEN :
V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 4 5 , Antwerpen
VEHMINDERING TOOIl
. VU LEDEN

(tel. 31.09.95) en de V.T.B.-kantoren.

L
Aanbevolen
Huizen
PAPY RUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder i Fons Lsbeau
de Ribaucourtstraai 7
(nabij het Sint-Jansplein)
SInt-Jans-Molenbeek . Brussel 8
Telefoon • (02)28.87.09
•^

_
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HOME
Eigentijdse wooninriclittng
Riisclioolstraat 45 B
ST. TRUIDEN
Ulefoon ! (011)741.96

Manége < VOLMOLEN a
Opoeteren ( L )
Paardenpension
Rijlessen
Wandelingen
Restaurant-Bar-Z wembadCamping.
TEL (011)648.34

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrielcen te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestsnd
Vuurvait
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
t«L 051/612.84

Aanbouw . KEUKENS
Specialist : H . D O X p.v.b.a.
Carnotstraat 135, Antwerpen
tel. 35.17.14
Standaard en Maatwerl^ . Milm6
Zeyfier Keukens — Elektrische
toestellen tegen groottiandelsprijs

« PIET POT »
Antwerpen'* gezelligste
Bierlcelder
Grote Pieter Polstraat <
(bi) Suikerrul)
Open v^anaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

Zuidlaan 54, Brussel
Volledige
secretariaatcursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
In vier talen

7-a
8-a
9-B

10*

BOEKHOUDEN

urn

12^
13-^
14^

MODERNE TALEN
HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ

15 J

DAG- EN AVONDLESSEN

rm

M

18*
19fl
yam

Lemonnlerlaan 211, Brussel
Tel. (02)1100.33

DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

Bezoek « Casthof
DE VEERMAN t>
Kaai 26, St.-Amands a.d Sclieltf*
TeL (052)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater
Jan Brugmaru

SURDIAC-Centraal
meer kamerverwarming
BULEX

TRi-MATIC

SANITAIR

3-2-68
Tapijten CASPERS
Mechanische en Perzische
Tapilten
Vioerbekledlnger
Oentsestraat 6, AALST
Tel. (053)291.89

K. Verschraegen
Dr. Em. Maeyensstraat 36
ST. AMANDSBERG
Tel. (09)28.45.05
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I venheden van het algemeen stemrecht
en het bestaan van een meerderheid
prijs te geven. In dit verband richtte
bv. « Gazet van Antwerpen » bittere
woorden aan het adres van de Vlaamse
C.V.P.
» Ons trof op de perskonferentie die
de V.U. te Brusel hield om haar weggaan uit de werkgroep toe te lichten, de
zelfzekere overtuiging dat men de strijd
tegen de grendels uiteindelijk zal winnen, zoals men de slag om Leuven-Nederlands heeft gewonnen. Ook inzake
I Leuven stond de V.U. eerst alleen, doch
I uiteindelijk dwong de vlaamse opinie
I de andere partijen het V.U.-standpunt
I te aanvaarden. Ook nu reeds is de grote
I meerderheid van de Vlaamsbewuste
I opinie tegen de grendels gekant met
I de V.U. voorlopig als enig speerpunt,
I geen enkele partij kan echter in een nog
I belangrijker materie dan Leuven een
I grendelgrondwet aan Vlaanderen opdringen zonder zichzelf te veroordelen.
Wij hopen dat de C.V.P.-honzen ook Eén Hertoginnedal volstaat ! »
de weekbladpers lezen, vooraleer ze zich
in een akkoord gaan vastleggen aan de
zeshoektafel van Eyskens. De onafhan- DE WEEKBODE
kelijkheid is in deze bladen meestenHoewel behorend aan een vooraandeels nog zo groot dat de C.V.P. daar
onomwonden in scherpe termen voor staande katolieke familie uit Westhaar verantwoordelijkheid
wordt ge- Vlaanderen is dit regionale blad uit midpla,atst omwlle van haar grendel te- den-West-Vlaanderen toch niet bereid
gen Vlaanderen. Wat die bladen ronduit de C.V.P. te volgen tot in haar antizeggen trachten nog enkele joernalisten vlaamse dwaasheden. In zijn politieke
met zelfrespekt in de dagbladen van de kommentaren stemt het blad in met de
families zus of zo ook te schrijven. An- houding van de Volksunie en verwittigt
deren — ingewerkten in het sisteem — scherp de unitaristen voor hun onaanpogen een soort tegenoffensief te orga- vaardbare houding.
nizeren. Hun argumenten zijn er zo al
« Men wist van tevoren dat de V.U.
naar.
zich nooit zou aansluiten bij het stelsel
van de alarmbel of andere grendelsystemen, die een aanfluiting zijn van de
DE NIEUWE
demokratische beginselen. In gans hun
lange en beroerde geschiedenis hebben
Zakelijk, hoekig maakt dit blad een de Vlamingen nimmer op enige tegerekiüisitorium op tegen de Vlaamse moetkoming vanwege de Walen en nog
C.V.P., gebazeerd op haar eigen steeds minder vanwege de franskiljons moeten
ingeslikte beloften.
rekenen. De rechten waarover de Vla« De C.V.P. die, zoals alle belgische mingen nu reeds in hun eigen land bepartijen, een zeer kort geheugen heeft, schikken, werden slechts na lange en
keurde destijds op een van haar natio- soms bittere strijd afgedwongen. Nu
nale kongressen het beginsel van de be- zij een meerderheid uitmaken, wil men
hoefte aan een zgn. grondwettelijke be- deze meerderheid bij de wet kortvlerscherming van de minderheden (bedoeld ken !
wordt : Wallonië) goed, maar verbond
» De Vlaamse mandatarissen uit alle
daaraan de opschortende voorwaarde politieke partijen die aan dergelijke podat vooraf alle Vlaamse gelijkheidsei- litieke nonsens hun medewerking versen moesten worden ingewilligd. Dat lenen, dragen een zware verantwoordeleek een heel redelijk standpunt : de lijkheid en zullen aan hun volk rekenVlaamse meerderheidspozitie
wordt schap moeten afleggen ! »
slechts opgegeven nadat deze meerderheid geen bestaansreden meer heeft. Zoals menig ander uitstekend beginsel GAZET V A N ANTWERPEN
heeft de C.V.P. ook dit standpunt prijsgegeven. Neen, geen enkel Congres heeft
In de dagbladpers blijft Karel De Witeen nieuwe formule goedgekeurd ; er te de scherpste. « De zoveelste ontgoois alleen maar dit gebeurd, dat geen en- cheling » bezorgt de C.V.P. aan de Vlakele « verantwoordelijke » instantie, mingen. Het hele autonomiegepraat van
persoon of krant de C.V.P. nog herin- de Vlaamse C.V.P. rond de verkiezingen
nert aan haar Congresbesluiten. En bij- was inderdaad zuiver bedrog. Dat heeft
gevolg wordt ook niemand ter verant- Derinne begrepen, en Jan Verroken
woording geroepen wanneer, zoals tans, pijnlijk ervaren.
voor de zoveelste keer blijkt dat niet
«Men is totaal op de verkeerde weg.
slechts de nationale C.V.P. maar zelfs
zowel voor
de sindsdien « autonoom » geworden Die grendels zijn nefast,
Vlaamse C.V.P. zonder veel moeite in Vlaanderen als voor de Vlaams-Waalse
het kader van de zgn. werkgroep-Eys- samenleving. Zij maken de Vlaamse nukens bereid is de Vlaamse meerderheid merieke meerderheid waardeloos en
op te geven vóórdat er zelfs maar een zullen de Vlaams-Waalse tegenstelling
plan bestaat om ooit tot gelijkwaardig- verscherpen. Dat kan in de smaak valheid voor de Vlamingen in België te len van iemand als Périn, die graag het
land uiteen ziet springen, maar moet de
komen.
C.V.P. hem op die weg volgen ?
» In verband met Brussel doet er zich
» Moet zij de P.S.C, volgen, omdat die
een soortgelijk fenomeen voor. In 1935, grendels
nu eenmaal in het regerings1954 en laatst nog in 1963 (« Hertogin- programma
staan ? Sinds de oprichting
nedal ») werd telkens met veel omhaal van de werkgroep-Eyskens
telt dit provan woorden door de verantwoordelijke gramma niet rfieer, althans
de
Vlaamse politici duidelijk gemaakt dat grondwetsherziening aangaat, wat
de tweetalige Brusselse agglomeratie nog dit deel niet realizeerbaar bleek.omdat
Men
één enkele keer een beetje uitbreiding ging resoluut de weg van de regionalimoest nemen maar dat men in ruil toch zatie op, waardoor grendels totaal overeen aantal voordelen had bekomen. Het bodig zijn geworden.
wordt een eentonig refrein, dat maar
» Van deze gelegenheid moet de CVP,
bij herhaling kan gezongen worden omdat de Vlaamsgezinde publieke mening die zichzelf autonoom verklaarde om de
in dit land zo'n kort geheugen heeft ». Vlaamse belangen in alle vrijheid te
kunnen verdedigen, gebruik maken om
de eis van de P.S.C, te verwerpen. Met
schijn argumenten en beperkende voorHET VRIJE WAASLAND
waarden, die zij aleen aanvaardt en dus
Met 'n vrije tribune loaar om de week waardeloos zijn, de grendels blijven
een andere partij aan het woord komt, verdedigen, komt neer op het verloomet een zeer pluralistisch « bewegings- chenen van die autonomie en wordt dit
leven » van wat er luaait en draait in de zoveelste ontgoocheling».
het Waasland, schroomt dit blad zich
toch niet om de Volksunie de pluim te
geven die ze verdient. Ook al staat de DE STANDAARD
V.U. alleen, zoals voor Leuven indertijd,
ze blijft vastbesloten op het vlaamse
In een breed perspektief ziet M. Ruys
recht staan. Met de hulp van een steeds het.
En wat stelt hij vast ? Dat de
bewuster wordend vlaamse volk zullen C.V.P.-doet-het,
« de grootste partij van
de unitaire schaduwen nu uiteindelijk Vlaanderen », (wij
bijna « het
toch ook verplicht worden na te sluipen grootste doodgewichtschreven
van Vlaanderen^)
ivaar wij zijn voorgegaan.
elke vizie op termijn mist in verband
« Niemand kon inderdaad instemmen met de vlaamse beweging. Dit in tegenmet de Brusselse expantie-eisen die voor stelling met Frans Van Cauwelaert. Die
alle partijen in Vlaanderen onaanvaard- had nog de verdienste de Vlamingen
baar zijn. Is men dus akkoord om Brus- «via hun meerderheid» het beloofde
sel voorlopig te laten rusten, dan is jam- land van de toekomst voor te spiegelen.
mer genoeg rond de P.S.C, een franko- De C.V.P.-ers van nu vermoorden de
foon eenheidsfront ontstaan inzake de teorie van Van Cauwelaert zonder iets
grendel- en alarmprocedure, zonder dat ernstigs in de plaats te stellen.
daar tegenover een Vlaams front ont«Maar de grootste partij van Vlaanstond.
deren zou toch een minimum aan visie
» Eens te meer pleegden de Vlaamse en doctrine moeten bezitten i.v.m. de
vleugels van de C.V.P., B.S.P. en P.V.V. staatkundige toekomst van onze gevaandelvlucht en zijn ze omwille van meenschap.
een nochtans bijkomstige regerings» Het zou de motivering van bepaalde
resp. regime-eenheid bereid de verwor- standpunten vergemakkelijken. Wan-

neer men ervan uitgaat dat Vlaanderen er alvast één grendel is, die niet door
een grondgebied bezit, waarvan de de algemene slogan gedekt wordt.
grens grondwettelijk moet worden vast» 2. Maar de ergste grendel die de
gelegd, kan men ook beter stellen, dat Volksunie voorstaat, is een taalkundig
de uitbreiding van de tweetalige Brus- paritaire Senaat. Zij wil eenvoudigweg
selse agglomeratie in het Brabantse de nederlandstalige meerdeheid in één
randgebied onverdedigbaar is. Het ware van de twee wetgevende vergaderingen
ook interessant te vernemen, of de CVP prijsgeven.
nog steeds de taalwetgeving beschouwt
» Natuurlijk, zegt ze, in een federaal
als een van de pijlers van haar politiek. systeem. Ja, maar in een federaal sysWat denkt de partij over de efficiency teem waarin, ook volgens de Volksunie,
van taalwetten, nu de Vaste Taaikom- een zeer aanzienlijke materie « natiomissie die over hun naleving moet wa- naal » moet blijven ».
ken, virtueel ontkracht werd V Hoe kan
de CVP het verder verantwoorden, dat
W. LUYTEN
de Vlaamse meerderheid in het parlement
grondwettelijk
afgegrendeld
wordt ? Zij heeft de grendels wel voorwaardelijk aanvaard ; maar wat zal er
gebeuren, wanneer haar voorwaarden
Groepen en maatschappijen
niet worden ingewilligd ?
allerhande III
» Tussen de twee oorlogen was de
toenmalige leider van de Vlaamse rechSpeciaal voor U bedacht.
terzijde, Frans Van Cauwelaert, erin
geslaagd een gemotiveerd beleid te ontIEDER DORTMUNDER
werpen, dat hoofdzakelijk afgestemd
was op de geleidelijke aanzuivering van
T H I E R BRAU H O F
de taaitoestand d.m.v. taalwetten en
kan U op ieder ogenblik van
spekuleerde op de demografische groeikracht van de Vlaamse meerderheid.
de dag van het jaar middagDat beleid werd scherp aangevochten
en avondmalen aanbieden.
door de nationalistische partij, maar het
had de grote verdienste dat het een houINTERESSANT
vast bood en een politiek op halflange
termijn mogelijk maakte. Kan vandaag
worden beweerd dat de leiding van de
Avondmaal op vrijdag,
CVP insgelijks een doctrine en een pozaterdag
of zondagavond
litiek-op-termijn heeft inzake de evolutie van de staatsstrukturen. waarin de
in een gezellige sfeer.
Vlamingen morgen en overmorgen zullen leven ? »
Nadien krijgt U gratis gedu-

rende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.

HET BELANG V A N LIMBURG
Leynen de lijmer houdt de Limburgers
verder aan het lijntje met een teorie
dat de Volksunie ook voor grendels is.
Immers wij zijn akkoord met waarborgen voor de vrijzinnige minderheid in
Vlaanderen. Hij vergeet te melden dat
de Walen van ons ook een waarborg
krijgen, die van het zelfbestuur. Of is
hij misschien naar oude klerikale traditie van mening dat onze niet-gelovige
volksgenoten lekker moeten gebrandstapeld worden ? Dan gaat de unitarist
nog wat doorhollen omdat wij in een
federale staat nog bepaalde materies
met de Walen zouden moeten beslissen
in een paritaire senaat. Hij vergeet wellicht dat rond fundamentele vlaamse eisen dan nog steeds gemakkelijker vijftig Vlamingen en enkele Walen kunnen
gevonden worden dan in het huidige
grendelvoorstel van de C.V.P., waar alle
Vlamingen kunnen voor zijn, maar wij
dan nog minstens een vierde van de
Walen, in taalzakeri zelfs de helft nodig
hebben van de waalse parlementairen.
« Er is echter nog meer. De Volksunie
brengt niet de elementaire intellektucle
eerlijkheid op om publiek te erkennen,
dat zij tenminste twee andere grendels
aanvaardt :
» 1. Zij aanvaardt het beginsel van de
bescherming der ideologische minderheden in een stelsel van kulturele autonomie. Zij erkent dat in de regionale
kulturele normatieve wetgeving een sisteem dient uitgebouwd, om te voorkomen dat belangrijke ideologische minderheden in de verdrukking zouden komen.
» Dat is ook een grendel .Wij bestrijden niet, maar we zouden graag zien
dat de Volksunie de politieke moed zou
opbrengen om publiek te erkennen, dat

Middag- en avondmaal In groep
gezellig, filn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj •
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het
spit - Kractitvleesschotel, beter dan in

Inlichtingen ter plaatse
T H I E R BRAU H O F
Leuven - T e l . (016)46311
T H I E R BRAU HOF
Hufste - Tel. (056)71536
T H I E R BRAU H O F
Antwerpen - Tel. (03)312037
DE K L A R O E N
Aalst - Tel. (053)22853
T H I E R BRAU H O F
Nieuwbrugstr. 28. Brussel 1
Tel. (02)18.74.89

NATIONALE

LOTERIJ

19<)« TRANCHE

EEN SUI>HtHOOC LOT VAN

TIEN MIUOEN
lO.OAt.tOt f

Trekking op 24 november

HET BtUET : 200 Ir.
HET TIENDE» 82 fr.

77.125 LOTEN VOO» EEN TOTAAl VAN 7 2

MILJOEN

21

wu

bewegi
ANTWERPEN
Mis fer
nagedachtenis
van Etienne Slosse
Naar aanleiding van de
eerste
verjaardag
van
zijn overlijden zal een H.
Mis t e r
nagedachtenis
van Etienne Slosse opgedragen worden in de kapel van Don Bosco, Fortbaan. Schoten op zaterdag
22 november e.k. te 18
uur. Het huidig bericht
geldt als uitnodiging.

IN-TREURIG
Pas nu v e r n a m e n wij het
overlijden te Borgerhout op 6
oktober van de steeds rustige
m a a r vastberaden Lode Van
der Linden, voor de oorlog kelner in de Malpertuus, en na de
oorlog in de Vlaamse club. Een
langdurige
ziekte
verdreef
hem van het strijdtoneel en
niemand wist iets van zijn
heengaan.

Antwerpen - Stad

Beerse
AFDELING VOSSELAAR
ONGERICHT
Door senator Bouwens, volksvertegenwoordiger
Belmans
en
arrondissementsvoorzitter
Draulans werd de afdeling Vosselaar boven de doopvont gehouden. Beerse dat deze nieuwe
afdeling enkele jaren onder
haar hoede had, n a m het peterschap waar. De afdeling Beerse wenst nogmaals veel heil
aan haar petekind.
LEDENSLAG
De andere kant van de medalje is dat het oprichten van
deze afdeling een ledendaling
in de afdeling Beerse teweeg
bracht. De beerse bestuursleden hebben dit echter vlot opgevangen, w a n t tijdens de hernieuwing van de leden werden
e r (voor het ogenblik) 17 nieuwe leden doorgegeven. Dat
m a a k t dat : 119 leden hernieuwden (één afvallige), dat m a a k t
136 leden voor B e e r s e !

Borgerhout
WELKOM INITIATIEF
De leden en lezers van Wij,
afdeling Borgerhout, keken wel
verbaast op bij het ontvangen
van de uitvoerige samenvatting
Van de spreekbeurt van volksvertegenwoordiger J o Belmans,
gehouden op onze ledenvergadering van oktober.
Een steekproef
bevestigde
dat dit initiatief toegejuicht
wordt.
OOK W I J HELPEN
Ons bestuui besloot een bedrag over te maken aan de
V.M.0.
ABONNEMENTEN EN
LFDENSLAG
Na onze reuzeabonnementenslai? van vorig jaar, blijven wij
wel even ter plaatse trappelen
doch nu ons bal voorbij is worden de handen uit de mouwen
gestoken.

heid, 10; 21u00 Mol, Oud café
Wwe De Backer, Corbiestraat
47.

Heist-Booischot-Haiiaar

Wiinegem

Aarschot

ALGEMENE
LEDENVERG AD ER ING
Dinsdag 18 november te 20
uur in het Vleminckhof zal de
heer Herman Wagemans, provincieraadslid, handelen over
«'^''laamse weerbaarheid door
de Volksunie ».
SKIFFLE AVOND
«De Pickettrommelflopband»
treedt op zaterdag 29 november
te 20 uur in het Vleminckhof.
Toegang 25 fr.

VLAAMS BAL
Zaterdag 13 december, In
zaal «'t Tolhuis » te Betekom,
Steenweg naar Tremelo, gezellige dansavond. Aanvang te
21 uur. Wij zijn daar.

TEERFEEST
Dit gezellig avondfeest gaat
door heden zaterdag 15 november te 19u30 in de parochiezaal
te Pijpelheide (Booischot).

Hoboken
WERFTOCHT
Zondag 16 november naar de
wijk Stuivenberg. Verzamelen
t e 9u30 in lokaal « M a z u r k a » ,
Heidestraat 258 Hoboken.

Bornem

Mechelen arr.

V.U.-BAL
Zaterdag 15 november om 21
u. V.U.-Bal in de zaal Alcazar,
Puursesteenweg. Orkest Waltra
van Stan Philips.

ARRONDISSEMENTEEL
V.U.-BAL
In de « D e Toekomst» te
P u t t e (Centrum) spelen op zaterdag 22 november vanaf 20u30
voor u ten dans de orkesten
F e r r y Hill en Die Tiroler Holzhacker Brud'r. Tombola. Inkom : 50 fr.

Brasschaat
KOLPORTAGE
Met radiowagen in Antw.
Centrum op zondag 16 nov.
Vertrek om 10 u. aan lokaal
Tyrol, Nationalestr. 22 Antw^erpen.
VOLKSUNIE-HARMONIE
.Jaarlijks bal op zaterdag 15
november te 20u30. Feestzaal
Thier-Brau-Hof, Groenplaats te
Antwerpen. Inkom 30 fr. Orkest « De Accordona's ».
NEDERLANDSTALIG
ONDERWIJS TE BRUSSEL
Ten voordele van dit onderw ü s op zondag 16 november te
20 u. toneelavond
ingericht
door het Davidsfonds. Steunkaarten tegen 30 en 40 fr. te bekomen bij K. Eykens, Weversfabriekstr. 40, L. Van de Voorde, René Carelsstr. 13 en A.
Wauters, Ossenblokstr., 18

nees. Verzoek om bezoek bij
J a n De Graaf, Nieuwstraat 21,
Geel, tel. 59011.

KOLPORTAGE
Morgen zondag 16 november
gaan we n a a r Mariaburg. Bijeenkomst om 9u45 aan het
Kaartenshuisje van de St Antoniuslei.

Broechem
BRITSE BAZIS
Op 8-5-1969 vroeg senator
Bouwens aan de minister van
Landsverdediging welke oplossingen in uitzicht w e r d e n gesteld ten bate van hen die op
de britse bazis w e r k e n en door
afdanking worden
getroffen.
Uit het antwoord van de minisster blijkt dat er weinig of
niets aan te doen is, m a a r dat
de afdankingen zullen gespreid
worden tot einde m a a r t 1970 (!)
en dat het leger in 1972 de britse bazis Emblem-Broechem zou
overnemen, w a a r 22 burgerlijke
betrekkingen voorzien worden.
Een praktisch dezelfde vraag
werd gesteld aan de minister
van Arbeid en Tewerkstelling
eveneens door senator Bouwens. Uit het antwoord blijkt
dat de britse bazis aan de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de lijsten m e t n a m e n
en adressen overmaakt, die al
het mogelijke zal doen om de
herplaatsing
van
getroffen
w e r k n e m e r s te verzekeren.
« NEUE MODE »
Onlangs trachtten
kolporteurs, die niet in dienst zijn
van het « H e n r i c h Bauer Verlag », uitgever van voornoemd
modeblad,
op
verscheidene
adressen in onze gemeente
abonnementen af te sluiten.
Personen die verkiezen deze
zaak ongedaan te maken, wenden zich tot onze voorzitter
Wim Duys.

Edegem
KOLPORTAGE
Vandaag 15 november om 14
u u r (samenkomst « D e Basil i e k » ) , kolportage in de wijk
Buisegem.
NELLY MAES
Vrijdag 21 november in de
Basiliek, Hovestraat 69 om 20
uur spreekt Nelly Maes voor
onze ledenvergadering
over
« De vrouw in de politiek ».

Ekeren
LEDENVERGADERING
Maandag 17 november 1969,
om 20u30, algemene ledenvergadering in « D e Bonte Os»,
Kapelsesteenweg 351 te EkerenDonk. Het wordt een gespreksavond met als tema « Wat mankeert de mens » van de heer L.
Van Vlimmeren, voorzitter.

Geel
SINTERKLAAS
Op 28, 29 of 30 november
komt de sint weer op bezoek bij
de kinderen van leden en abon-

Wiiriik
GEMEENTEBELEID
Onze afdeling stuurde 4 bestuursleden naar de lessenciklus over gemeentebeleid in
Biljart-Palace en leverde meteen een van de eerste lesgevers.
Fraktieleider Dré De Beul is
de lawine vragen over «gemeentefinancies en -begroting »
schitterend te boven gekomen !

Merksem

Wommelstem

KERSTFEES"" 1969
Alle medewerking of steun
voor dit feest is van h a r t e welkom bij onze vrouwenafdeling.
LFDKAARTEN 1970
Aan moeilijk te bereiken leden verzoeken wij zich op het
sekretariaat aan te bieden, of
op donderdag vanaf 20 u u r in
Tijl. Met bet oog op de voorbereiding van de gemeenteverkiezingen zal voor sommige
vergaderingen
de
lidmaatschanskaart moeten
getoond
worden.

DANSAVOND
Zaterdag 22 november te 20u.
grote dansavond met tombola
ingericht door de Vlaamse
Vriendenkring. Zaal Keizershof Dasstraat, 24. Orkest : Ray
Chadwick.

Mortsel
LIDKAARTEN 1970
Eerstdaags
brengen
onze
wijk- en kernleiders het tradiditioneel jaarlijks bezoek bij
onze leden en bieden zij uw
V.U.-lidkaart 1970 aan. Bereidt
hen een goed onthaal.
ABONNEMENTENSLAG 1970
De aanloop is genomen. Onze
eerste lijst met nieuwe abonnementen « Wij » werd aan het
algem.
sekretariaat
overgemaakt.
Namen en adressen aan Wim
Claessens, Liersesteenweg 197,
Mortsel (tel. 55.39.09) Wij doen
het nodige.

zoekertjes
€ WIJ .
zoekt
MACHINEZETTER
( l i n o t y p i s t ) , geen p l o e g w e r k . Zich
w e n d e n : DRUKKERIJ « ROTATYP »,
Sylvain Dupuislaan 110, Brussel 7
(Anderlecht),
dagelijks
tussen
8.30 u. e n 17 u.
T 136

J u f f r o u w , 21 j . diploma lager seikundair, en machineschri|t zoekt b e t r e k k i n g in
prov. A n t w e r p e n , als
monitrice, g o u v e r n a n t e , verkoopster,
bediende, ook inslapend Schr. of
telefoneren k a m e r l i d Jo Belmans te
Geel, tel. 014-58.535.
T 147

V r o u w e l i j k e bediende, d i p l o m a Gr Lat H u m . , hogere handelsschool en
machineschrift, zoekt b e t r e k k i n g als
bediende-sekretaresse,
omgeving
Z u i d e r k e m p e n . Schrijven of telefoneren Kamerlid Jo Belmans te Geel,
tel. 014-58.535.
T 148

Stabroek
NIEUW ADRES
Sekretariaat vanaf 15 nov. :
Laageind 38.
I e VLAAMS .NATIONAAL
BAL
Zaal Valentina, Dorpstraat te
Stabroek op zaterdag 29 november. Orkest « The Raindrops »
Inkom : 20 fr.

Turnhout (Arr.)
DIENSTBETOON
VOLKSVERT. BELMANS
ledere maandag 18 u. 20 u.
Geel, J o Belmans, Possonsdries,
7.
Eerste
dinsdag
van
de
maand : 19u30 Veerle, De Wijngaard, Dorp 74; 20ul5 Ramsel,
De Pereboom, Vosdonken; 21u00
Hulshout, Van Tendelo, Grote
steenweg; 21u45 Westerlo-Herselt, bij De Mik, Bergom.
Tweede dinsdag : 19u30 Wechelderzande. De Keyzer. Dorp;
20ul5 Grobbendonk, Van Hauwe. Kerkplein; 21u00 Herentals.
De Zalm, Grote Markt; 21u45
Herenthout, De Nieuwe Kroon,
Markt.
Derde dinsdag : 19u30 Hoogstraten, De Tram, Vrijheid;
20ul5 Rijkevorsel, De Nachtegaal, Hoek; 21u00 Beerse 't Witte Paard, Vredestraat; 21u45
Lindenhof, St. Antoniusstraat.
Vierde dinsdag : 19u30 Weelde, Veehandel, Hopkens, Dorp;
20ul5 Arendonk. De Ster, Vrij-

BRABANT

Brussel (Arr.)
SOCIAAL DIENSTBETOON
VOLKSVFRTEGENWOORDIGER E. DE FACQ
Wegens de drukke parlementaire bezigheden tijdens deze
maanden
zal
volksvertegenwoordiger de Facq zijn dienstbetoon koncentreren op volgende dagen en in volgende plaatsen :
20 november : Asse-OpwijkHekelgem van 19 tot 20 uur te
Asse : café « K u m m e l s h o f » ,
Steenweg (bij het station)
Essene - Ternat - St-Martens
Bodegem van 20 tot 21 uur te
Ternat : café « Meert», Keizerstraat
26 november r Dworp-HalleBuizingen van 18 tot 19 uur te
Dworp : café « De Leeuwerik »,
Kerkplein
2 december : Gooik-RoosdaalVollezele van 19 tot 20 uur te
Gooik : « De Groene Poorte »
3 december : Dilbeek-St-Jans
Molenbeek-Anderlecht van 18u
30 tot 19u30 te Dilbeek : ten
huize van provincieraadslid M.
Panis, Moeremanslaan 86
Alle andere afspraken kunnen telefonisch
aangevraagd
worden op het n u m m e r 02/
18.30.82 of schriftelijk op het
adres : Tribunestraat, 14 Brussel 1 (2e verdieping).
LEDENHERNIEUWING
De afdelingen worden dringend verzocht zo vlug mogelijk
de ledenhernieuwing '70 af te
werken, en deze dan over te
maken.
ABONNEMENTENSLAG
Maak van de gelegenheid' der
iedenhernieuwing gebruik, om
een aantal nieuwe abonees te
maken. Volgende vveek moeten
wij terug mede aan de t o p !
ARR. RAAD
Zaterdag 29 november e.k. te
14u30 in « Waltra », Arduinkaai
t e Brussel.

Halle
MOSSEL- EN FRIETKERMIS
Heden zaterdag 15 om 18 u.
en zondag 16 november om 16
u. in de Parochiezaal S t - R o
chus, Melkerijstraat.

Jong bediende, hoger sekundair o n d e r w i j s , zoekt halve b e t r e k k i n g ,
liefst in de Kempen Schrijven of
telefoneren kamerlid Jo Belmans te
Geel, tel 014-58 535
T 149

W o r d t gevr voor Brussel 2 nederlandstalige sekretaressen met perfekte kennis Frans - Engels strekt tot
a a n b e v e l i n g . Ook 2 monteurs elektromekaniekers. Inl A Geens, tel :
09-702.268 of 02-174 145
T 155

Te h u u r • n i e u w e moderne villa,
gelegen Witteramsdal 12, Asse o p
1 k m van het centrum V r i j van 1
jan. af Tel. 52 71 77.
T 151

Huis te h u u r (appartementje) 4
plaatsen, d o r p Ternat. Tel. 's voormiddags 02-522.370.
T 152

Jonge g e d i p l o m e e r d e
middelbaar
o n d e r w i j s zoekt passende betrekk i n g , liefst in brusselse o m g e v i n g .
Kontakt o p n e m e n met senator v a n
Haegendoren, G u i d o Gezellelaan 63,
Heverlee. (tel : 016-245.45)
T 153

Reuze bijverdiensten door verkoop
bij f a m i l i e , v r i e n d e n , relaties en b u relen. Iedereen komt in a a n m e r k i n g .
Schrijf naar : postbus 330 A n t w e r pen - 1.
T 154

Voor een VEILIGE GELDBELEGGING
Voor een GOEDE BOUWGROND
Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN

1

LTni

.1

É

f. wan Overstrae ter 1
Hocjfdredakteuf
M i e briefwisseling vc or
r edaktie naar
f totatyp, Sylvain D jpt lis laan
110 Brussel 7 • Tel 2: 1.1 1 98
Beh eef
Volderssfraal 71 Bru SS ei 1
Tel (02)125.160
All<; klachten voor niet 0 nt v a n
gen van blad op dit a dre s
30C f r.
Jaa rabonnement
170 fr
Hal f jaarlijks
95 tr
Dri(^maandelijks
Abt jnnemenf buitenlarld
480 tr
82>C fr
Sfe j n a b o n n e m e n t
lin m um)
8 fr
Los se nummers
Allei stortingen wooi ne t blad
op
17 1 1.39,
postrekening
• Wfij » Vlaams n a t i o n . al w eek
bla(i.
Ver a n t w
der Eist

uitgever Mr f Van
Beizegemst ra£ 1 20,
Brussel 12.

VIA "GROEP DE BONDT"
Coremansstraat 2 2 , Berchem/Antwerpen
Telefoon :

03/30.18.85

Crimbergen-BeigemHumbeek-Strombeek
NACHTBAL
Zaterdag 20-11-69 3e Nachtbal in het « Fenikshof ».
VOLKSDANS
Elke vrijdag volksdanst Nele
in het « Fenikshof ».

lette
LEDENVERGADERING
Op de jongste ledenvergadering werd met grote eensgezindheid besloten, aan de komende
gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen onder de
naam « VOLKSUNIE ». De heer
Guide Knabben. de Levis Mirepoixlaan,2 te J e t t e werd tot
voorzitter gekozen in vervanging van de heer J. Serkiin, die
wii hierbij harteliik danken.
ARR. BESTUURSVERGADERINGEN
Telkens de 2de en 4de donderdag op het arr. sekretariaat.
Afdelingen kunnen in verband
met de gemeenteraadsverkiezingen hiervan gebruik maken,
om hun problemen op tafel te
brengen.

Wolvertem
RECHTZETTING
Het tweede Volksuniebal van
de afdeling Wolvertem-Meise
gaat niet door op heden 15 november maar op zaterdag 28
februari 1970.

OOST-VLAANDEREN

Cent
KOLPORTAGES
Te Gent morgen zondag 16
dr. om 9 u. Verzamelen Rubenshof, Borluutstraat Gent. De
overgrote meerderheid van het
bestuur afdeling Gent, blijft
steeds in gebreke.

Lebbeke
VLAAMS BAL
Heden zaterdag 15 november
om 21 u. 4e Vlaams bal in het
«Palinghuis», Markt. Inkom
40 fr.

Nevele
LUSTRUMBAL
Volksvertegenwoordiger
Dr
Wannijn nodigt uit op het eerste lustrumbal op zaterdag 15
november om 21 uur in de zaal
Novy te Nevele.

Oudenaarde (Arr.)
ARRONDISSEMENTSRAAD
Komt samen op vrijdag 28
nov. Uitnodigingen volgen. Senator Lode Claes zal de politieke aktualiteit met ons bespreken.

Dudenaarde (Stad)
BAL
Zaterdag 22 november Lustrumbal (10-jarig bestaan) van
de Vlaamse Vriendenkring in
de zaal Keizer Karel. Orkest
De Dartels.

>t Amandsberg-Oostikker
A^lst
KOLPORTAGES
De eerste zondag van de
maand kolporteerden te Aalst,
wijk Mijlbeek, 15 man waaronder 7 spelers van F.C. Zwaluwen van Impe. In groep rond
de mikrowagen geschaard werd
stelselmatig straat voor straat
uitgekamd. In een minimum
van tijd waren 300 n u m m e r s
verkocht. Volgende kolportage
zondag 23 november in de wijk
Sint-Anna. Allen stipt op p o s t !

Aspelare-Nederhasselt
AFDELING OPGERICHT
Te Aspelare werd de nieuwe
afdelmg Aspelare-Nederhasselt
gesticht. Van de 1305 inwoners
te Aspelare zijn er reeds 50 lid
van de Volksunie; in Nederha-selt zijn er dat (voorlopig) 21
op 1200 inwoners. Proficiat en
goede v a a r t !

Burst
NACHTBAL
Zaterdag 29-11-1969 om 21u30
ons vierde Nachtbal in de zaal
Perfa, Stationsplein 6, Burst.
Orkest : De Medium Band. Toegang 50 fr.
Alle helpers worden opgeroepen voor vrijdag 28-11-1969
rond 7u30 voor de zaalversiering, plaatsen tafels, stoelen
enz.

Ertvelde
SINTERKLAASFEEST
Op zaterdag 29 november om
14 u gratis Sinterklaasfeest
voor alle kinderen van de
Volksunieleden (andere kinderen zijn ook welkom). Op het
programma : de wondermooie
film Assepoester. Daarna ontvangt Sinterklaas de kinderen.
Plaats van het feest : kinema
Ritz, Lindenlaan, Ertvelde.
HERNIEUWING
LIDMAATSCHAP
Alle bestuursleden werken
ijverig om de lidkaarten tijdig
t e hernieuwen. Ertvelde moet
minstens 50 nieuwe leden bijmaken. .
DOSFELINSTITUUT
Reeds 6 personen schreven in
voor deze interessante en zeer
belangrijke lessenciklus. Wie
nog belang stelt in deze kursus, schrijft zo vlug mogelijk
in. De eerste les grijpt plaats
op zondag 15 november in het
V.TB.
gebouw te Gent.
ARR. RAAD
De volgende arr. raad heeft
plaats op zaterdag 29 november
e.k. te 14u30 in het lokaal Walt r a (bij Stan Philips), Arduinkaai f naast K.V.S.) te Brussel.
Eventuele agendapunten vóór
woensdag 12 november e.k. op
h e l arr. s e k r e t a r i a a t

AFDELINGVERGADERING
Senator Fr. Baert spreekt
over de communautaire problemen.
IN MEMORIAM
Op 6 nov. werd mevr. Magdalena Brion begraven. Onze oprechte deelneming.

Sint-Niklaas
DOSFELINSTITUUT
Heden zaterdag 15 november
om 14 u. t w e e d e kadervormingsdag. Restaurant Mercator
Stationsstraat 35. Bijdrage 45
fr, broodmaaltijd inbegrepen.
Leiding eri sprekers : mevr. S.
Van Haegendoren, mevr. Nelly
Maes en de heer Walter Augustijnen.

Wortegem-Petegem
ABONNEMENTENSLAG
Het afdehngsbestuur
doet
een oproep tot de huidige abonnees van de afdeling, om aan
de bestuursleden de adressen
mede te delen van hun vrienden of kennissen die voor een
toetreding als abonnee in aanmerking komen.
FEESTAVOND
Het jaarlijks leden- en simpatizantenfeestje (eetmaal. gezellig samenzijn) gaat dit jaar
op 13 december te Wortegem
door. Uitnodigingen volgen.
BESTUURSVERGADERING
De e.k. maandelijkse bijeenkomst op 25 nov. Alle afdelingsbestuursleden zorgen tegen dan voor goede rezultaten
van de abonnementenslag.
ANTI-GRENDELAKTIE
Wij doen mee en bussen het
pamflet in alle postbussen van
de afdeling.

Zottegem
DANSAVOND
Volksunie Zottegem nodigt
uit op haar dansavond, ter gelegenheid van de nieuwe start,
op zaterdag 13 december 1969
in zaal « Posterij », steenweg te
Grotenberge - Zottegem. T.V.orkest Oskar Denayer met zangeres Belinda.
Grendelprocedure ; 50 fr.
Eerste dans 20u30.

Vlaams nationaal ziekenfonds
FLANDRJA
Voor Brugge w e r d het sekretariaat gevestigd ten huize v a n
Et. Roos, Bouchoutelaan 2 te
St. Kruis. Steeds ten dienste
voor i n l . , inschrijving of m e d e werl<ing.

Vlaams ziekenfonds te Gent
w e n s t aan te w e r v e n
Mutualiteitsbediende
met ervaring in b e r e k e n i n g van
dagelijkse v e r g o e d i n g e n Schr.
blad.
T 142

Brugge (Arr.)
MEDEDELING ARR.
Vrij te houden data : eerstdaags — na de arr. raad —
komt de jaarplanning klaar
voor 1970. Deze zal medegedeeld worden aan de afdelingssekretariaten en enkele Vlaamse verenigingen ten einde zoveel mogeliik aktiviteiten vooraf te voorzien en het kiezen
van dezelfde data te vermijden.
ANTI-GRENDELAKTIE
2e UITGAVE
Op 15 en 16 november wordt
de aktie ingezet. Duizenden
pamfletten zullen over het arrondissement gebust worden.
Ieders medewerking is vereist..

Gistel
BAL
Het
jaarlüks
afdelingsbal
gaat dit iaar door in het hotel
« Ten P u t t e », Stationsstraat 9.
op zaterdag 22 november te 21
r. Orkest • « Tony Sadler » Toegang : 50 fr

Heist-aan-Zee
DANSFEEST OOSTKUST
De Leeuwen dansen op zaterdag 15 november 1969 (vandaag . ) vanaf 21 uur in Ravelingen. Kerkstraat. Toegang :
50 fr.

leper-Zonnebeke
TE NOTEREN
15-16 november antigrendeldag.
V U J O 15 november, TeachIn, onderwerp : « D e Grondswetsherziening», door volksvertegenwoordiger
Vansteenkiste, om 15u30 naar «'t Gasthof 't Zweerd » Grote Markt te
leper.
29 november, dansavond in de
zaal
«Britannique»,
Grote
Markt, leper.
Hernieuw uw abonnement
nu ! (bij i,lle bestuursleden).
Steun «Kijk N i e u w » door
uw bijdrage te storten op per.
16.59,26 p / a Joris Braem, penningsmeester, Slachthuisstraat
29, leper.
PROFICIAT
Aan onze nieuwe broers, de
afdelingen Poperinge, Woesten
en Heuvelland : alle heil en
goede v a a r t !

Knokke
DANSFEEST OOSTKUST
Onze goede vriend en gemeenteraadslid Raf Declercq
zal deze keer de groep knokse
danslustigen niet kunnen aanvoeren die vandaag 15/11 naar
Heist tiegen. Steek hem een
hart onder de riem en bewijs
dat Knokke ook zonder zijn
aanmoedigingen prezent is : te
21 uur in de zaal Ravelingen,
Kerkstraat, Heist.
ZIEKTE R A F DECLERCQ
Voor de tweede maal dit jaar
werd Raf Declercq door ziekte
getroffen, wat hem op minder
dan één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen voor enkele
weken tot inaktiviteit dwingt.
In naam van alle lezers en
V.U.-leden wensen wij hem
langs deze weg een spoedige algehele beterschap.

WEST-VUANDEREN

Lauwe

Blankenberge

VOLKSUNIEBAL
Eerste V.U.-bal alhier op zaterdag 13 december om 20u30.

DANSFEEST OOSTKUST
Onze afdeling wil opnieuw
met een flinke groep n a a r het
dansfeest van de Oostkust te
Heist. Vandaag zaterdag 15/11
te 21 uur aldaar in zaal Ravelingen. U wordt ook v e r w a c h t !

LEDENFEEST
Iedereen komt zeker naar
ons leden feest op zaterdag 22
november om 19 uur in het vis-

Menen

sershof. Op h e t programma een
m e n u om van te watertanden...
en nadien het optreden van de
« zesde Blijde Misterie ».

Roeselare-Tielt
RAADSVERGADERING
Zaterdag 15 november te Izegem, Vlaams Huis.
DOSFELINSTITUUT
Inschrijving
nog
mogelijk
morgen zondag 16 te Brugge.
ANTI-GRENDELAKTIE
Materiaal voor een tweede
anti-grendelaktie wordt heden
zaterdag op de raad verdeeld.
Doe het nodige om morgen
zondag in uw sJdeling een deel
van de 20.000 pamfletten te verdelen.

Stene
VORMINGSAVOND
In de ?elagzaal van de groentenveiliTjT,
Steensedijk
184,
gaat op vrijdag 21 november de
tweede vormingsavond door;
tans is prov. raadslid Kris
Lambert aan de beurt met het
tema : « D e provincie, deputatie,
prov. raad, goeverneur».
Toegkng kosteloos. Begin :
20u30.

Tielt
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Ons avondfeest is goed geslaagd. Wij w e r k e n nu aan de
oprichting van
werkgroepen
voor samenstelling programma
gemeenteverkiezingen.
Geef

uw n a a m op bij H. Verslype of
andere bestuursleden. Biezonder dankwoord aan de heer Jos
Verbeke, Kasteelstraat voor de
prachtige tombola-prijs.
PROGRAMMA
Zoals vorige w i n t e r starten
wij terug m e t onze prijskampen : kaarten, biljart en teerlingbak. Als eerste komt Wingene dorp aan de beurt op zaterdag 29 november te 20 u.
Later volgen prijskampen te
Wildenburg, St. J a n en St Pietersveld.
Volgende
bestuursvergadering op 22 november te 17 u.
ten huize van J a n Vanduynslager, Futselstraat.

Torhout
EERSTE LEEUWENBAL
EERSTVOLGENDE
AKTIVITEITEN
Zaterdag 22 november te 20
u u r richt deze enorm snel
groeiende afdeling h a a r eerste
dansfeest in. Heropende zaal
« THOR », Roeselaresteenweg;
Torhout. Toegang : 40 fr. Rei>
zetombola.

V.U.J.O.
EERSTVOLGENDE
AKTIVITEITEN
12 nov. individuele deelname
aan spreekbeurt over « De verhouding van Europa tot de
U.S.A. op ekon. en politiek gebied» (voor meer inlichtingen
zie j a a r p r o g r a m m a of bij Ignace (ÏJilté, Jachthoornlaan 17, St.
Andries)

Medegedeeid
Cent
PATER CALLEWAERT
HERDENKING
Zondag 23 november a.s. gaat
te Gent de 5de P a t e r Callewaert-herdenking door. Om 10
u. mis in de kerk der paters
dominikanen. Holstraat Gent
ter nagedachtenis, van d^ paters Callewaert en Vervinekt
en apoteker Van Wassenhove;
homilie door e.h. Spruytte,
koorzang door de familie De
Troyer. Om 11 u. in de feestzaal der paters dominikanen,
Hoogstraat, akademische zitting m e t als sprekers : ir. A.
Monthaye, dr. jur. De Beuckelaere, dr. jur. op de Beeck en
burgemeester De Pesseroey.
Staf Vermeire stelt de dan
pas verschenen biografie « P a ter J.L. C a l l e w a e r t »
voor,
waarna de auteur pater Nuyens
verkochte exemplaren zal dedikaceren.
Om 9ul5 heeft de jaarlijkse
hulde op het gemeentelijk kerkhof van Mariakerke plaats. Na
de akademische zitting is er
gelegenheid tot middagmalen
in het klooster, mits storting
van 100 fr. op p.r. 104.08 van
KB
Gent/Brugsepoort
voor
rek. 51258 P a t e r Callewaertkomitee. Tijdens dit middagmaal
vertellen prof. dr. Elaut en dr.
St. Devloo anekdotes uit het
leven van pater Callewaert.

Mortsel
UITNODIGING TEN DANS
De simpatieke V.U. vrienden
van Steenokkerzeel die op ons
Mortsels-hefstbal m e t een afvaardiging aanwezig waren nodigen hun mortselse V.Ü.vrienden uit tot hun « d a n s feeest» te Steenokkerzeel, op
zaterdag
6
december
e.k.
Schrijf in voor de busreis bij
Bob De Wachter, Guido Gezellelaan, 54 Mortsel (tel. 49.06.15
van 18u30 tot 19 u ) .

Kortrijk-Menen
EERSTE H U L P o I J
ONGEVAL
P e r jaar overlijden 10 a 20
t.h. van de slachtoffers van een
ongeval omdat er geen oordeelkundige eerste hulp werd
toegediend. De meeste mensen
weten niet w a t te doen wanneer ze m e t een ongeval te maken krijgen en een dokter is
niet altijd ter plaatse. Iedereen
zou een E.H.B.O.-kursus moeten gevolgd hebben. Dat kan
nu in nieuwe sti^l
Het Vlaamse Kruis Gewest
Kortrijk-Menen
startte
met

haar kursus E.H.B.O. op 4 n *
v e m b e r in het Gezondheid*,
centrum. Kasteelstraat 32 Kortrijk, verder telkens op dinsdagavond om 19u30, en op 15
november in het Gezondheidscentrum, Leiekaai 83a (bij h e t
zwembad) Menen, verder telkens op zaterdagnamiddag om
15u30.
Inschrijvingen op het sekretariaat, p.a., Roger Claerhout,
Aalbeeksesteenweg 57, Kortrijk
of bij aanvang van de eerste
les.

Hongerstaking om
Amnestie
Enkele leden van « H e t Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen « WERE
Dl»
houden in het r a a m van de a m nestieaktie een vijfdaagse hongerstaking
(20,21,22,23,24 december).
Op zondag 21
december
wordt een stermars georganizeerd van de periferie van de
antwerpse agglomeratie n a a r
het centrum. Deze stermars is
bedoeld voor beperkte groepen
(10 tot 20 m a n ) Wij verwachten groepen uit heel Vlaanderen !
ledere afvaardiging krijgt
een v e r t r e k p u n t toegewezen.
Vertrek ca 9u30 aan de stadsrand, samenkomst in centrum
ca 10u30.
Te 11 u u r wordt een mis opgedragen
ter
nagedachtenis
aan alle slachtoffers van de
2de wereldoorlog.
Voor alle inlichtingen : Were
Di-sekretariaat, Jordaenskaai 3,
Antwerpen (tel. 03/32.21.53).

Heist-op-den-Berg
NEDERLANDSE
INTEGRATIE
Zaterdag 29 nov. a.s. richt
het Dosfelinstituut van 14 tot
21 u. in het Torengebouw,
Bergstraat, Heist op-den-Berf
een studienamiddag in over
« D e nederlandse integratie 'ü
het Europa der v o l k e n » H.
Waltmans (Europahuis, Cadier
en Keer, Nederland) houdt een
referaat over « Het Europa der
Volken», J. Deleu (Ons Frfdeel) over «Nederlandse kulturele integratie en perspektieven voor Frans-Vlaanderen».
Na de kempische koffietafel
volgt een paneelgesprek m e t
voornoemden en Frits Niessen
(Ned.) en Luk Verbeke (VI ^
Inschrijven a 100 fr. p.c.r.
224.43 Kredietbank, rekening
83.555.
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WIJ

EEN MENS IS WAARD WAT Z'N WOONST WAARD IS!
EEN WONING IS WAARD WAT UW AANNEMER WAARD I S ! ! !
Als U bouwt,
wendt U zich in vertrouwen tot de uitstekende A B K -vakmensen.

Wij

zijn

uw vertrouwen waard ! ! !
ZIJ GETUIGEN :

1 Voor de familie S... bouwden w i j destijds
voor vader, oom en tante, na de 4 eerste
zonen bouwt nu ook de kleinzoon met
ons.
2. Een bediende van General Motors koclnt
2 jaar geleden met z i j n spaarcenten een
beieggingsgrond. H i j had juist genoeg om
de notariskosten te betalen Verleden
maand verkochten w i j dezelfde grond
voor hem. H i j had zoveel meerwaarde dat
hl] nu reeds een mooie villa bestelde op
een andere grond van ons
3 M r B.,. nijveraar, k w a m de opdracht ge-

WAT WENST U NOG MEER???

ven voor het bouwen van het achtste b i j huis met ons
4 Een geneesheer kocht bij ons 3 jaar geleden een winkel die hem 1 0 % netto opbrengt W i j hadden voor hem gebouwd
en goed verhuurd voor lange termijn D i t
jaar k w a m hij een nieuw projekt bestellen met dezelfde opbrengst.
5 Voor Capt C . . . in Soest bouwden w i j
een villa Heel Soest was zo enthoesiast
dat nu de 18de woning voor een « beroepsmilitair » in voltooiing is.
enz... e n z . . .

ZIJ WAREN VEELEISEND...

U MOET DIT OOK ZIJN ! ! !
« DIENEN » staat bij ons op de eerste rang
van slechts 650.000 F af
Modern vol licht en lucht
van slechts 555.000 F af
Een luxueus appartement

van slechts 775.000 F af
Rustiek
in de schaduw der bomen

U DIE WENST TE BOUWEN... DOE HET... MAAR...
DOET HET GOED ! ! !
Leg al uw problemen op onze schouders en maak uw bouwprojekt tot de aangenaamste gebeurtenissen van uw leven.
Onze informatiekantoren staan ter uwer beschikking ! U krijgt vooraf de juiste
voorlichting Dankzij een speciale voorstudie zal uw woning een persoonlijkheid
vertegenwoordigen met cachet van voornaamheid, goede smaak en degelijkheid.
De prijs vooraf — voorkomt verrassingen achteraf.
Onze financieringsdienst bezorgt U steeds de meest voordelige lening en de
hoogste premie.
Onze technische dienst: 600 mensen met ervaring staan klaar om U met raad
en daad bij te staan. ZELFS... uw binnenhuisinrichting hiervoor kan U beroep
op ons doen

ALS U HET GOEDE ADRES MAAR

Wenst U nadere inlichtingen
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra
Naam
Adres

... ... ...

Tel. privé
1 . over
over
over
over

... ... ...

Woonplaats . . .
Tel. kantoor

gronden voor villabouw
D
gronden voor hoogbouw
D
gronden v eensgezinswoning D
veilige geldbeleggingen
O

—I^-H^-^^^^^M^Ü^—
^'i voorkeur gelegen te
,,^_^__^_|_,,,„.aa,a.

2. over het bouwen van

...

bij voorkeur gelegen te

.»

of bezit reeds grond, gelegen te

••• •
. . . . . . •>. .••

3. over de aankoop van een bestaande woning

KENT!!!

<••

D

Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen

W I J Z I J N A N D E R S DAN DE A N D E R E N . . . K O M U DAARVAN

OVERTUIGEN

ir

ALGEMEEN

BOUWBEDRIJF

KUNNEN

n.v.

ANTWERPEN

GENT

Meir 18

Onderberg»;) 43

Winterslagstraat 22

Brusselsestraat 33

tel. 03/31.78.20

tel. 09/25.19.23
te». 09/25.94.69

tel. 011/544.42

tel. 016/337.35

GENK

IJ

u

LEUVEN

WH

24

ONGET^FEID
Kernbommenwerper neergestort bij Ustica
Een Usticatastroof zoals Palomares
Engels vorstenhuis heeft geldnood
Elizabetelares
Burgemeester van Anderlecht uit partij gezet
Opgeruimd staat Simonetjes
Bracke mislukt te Meksiko
't Zal voor een Ferdinandere keer zijn
Premier Karami wil libanese krizis oplossen
Karamikelijke situatie
Vliegtuigkaper te Montevideo liet zich ompraten
Montevideo gratias !
Nixon had geheim kontakt met Ho-Tsji-Min
Hola I
Kommando's drijven door
Arafatalistisch
Kamer komt slechts op donderdag bijeen
Daarom nog geen donder-dag
Kardinaal geopereerd
Hij is ook maar een Seumens
Van Mechelen bekroont seks-boek
Gevallen geeraertsengei gelauwerd
Indiase eerste-minister uit partij gestoten
Was dat v/e\ Ghandig ?

BRASSER
ZIET
I BRUSSEL.
Probleem Brussel kunstmatig
gehouden...

m stand

Brusselse

simboliek...

B)usselse ziekenhuizen ontvluchten
taalwetten
Patiënt : « ... alweer frans brood .., is dat wel in orde met de taalwet f »

